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Kaina 4 Centai

TAD, MIELAS TAUTIETTf] 
SKAITYKI “VIENYBĘ”^ 
SUTEIKSI TĖVYNEI 

DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ ’

PERD1DELES TAKSOS IR FANATIŠKA 
NEAPYKANTA AMERIKOS SVAR
BIAUSIOS YDOS SAKO COOLIDGE

Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

Fordas Skelbia Pagaminęs Pasekmingą 200 
Arklių Spėkos Motorą Del Eroplanų — 
“fordukų”.

VOKIEČIAI POLITIKUOJA SUPJUDYTI 
ALMANTUS IR SUMAŽINTI FRANCI- 
JOS ĮTAKĄ EUROPOJE.

OMAHA, NEBR., Spalio 6. — Prezidentas Coolidge 
Amerikos Legionui (eks-kareivių organizacijai) pasakė 
prakalbą, kurioje nurodė, kad Amerika kenčianti da
bar nuo perdidelių taksų ir nuo perdidelio nepakantu
mo, arba fanatizmo. Jis kvietė amerikonus būti liuoses- 
nių minčių. Sako, nežiūrint kokiais laivais Amerikos 
žmonių tėvai ar jie patys yra čia atplaukę, “mes visi da
bar plaukiame vienu Amerikos laivu”. Jis taipgi išėjo 
prieš militarizing ir sakė, kad karininkai turi būti po 
kontrole civilių valdininkų.

DETROIT, MICH., Spalio 6. — Fordas pareiškė, 
kad jo laboratorijos pagamino tobulą 8 cilinderių, 200 
arklių spėkos motorą del eroplanų. Dabar Fordas sako, 
žmonės gali lakioti ore kaip važinėja Fordukais. Moto
ras nepainus, lengvai pataisomas ir pigus. Fordas tiki
si gaminti eroplanus ir pardavinėti juos kaip fordukus.

LOCARNO, Spalio G. — Saugumo sutarties derybo
se vokiečių politikieriai iš visų spėkų bando supjudyti 
anglus su francūzais ir sumažinti šių įtaką Europoje.

PITTSBURG, PA., Spalio 6. — Čia prasidėjo dviejų 
geriausių Amerikos beisbolės jauktų rūgštynės už šių 
metų pirmenybę tame Amerikos tautiškame sporte. 
Miestas dėlto išsidabinęs, nes pirmenybės rungtynių čia 
nebuvo kokia 20 metų.

: KAUNAS. — Vėliausias numeris “Liet. Žinių” tvir
tina, kad Petrulio kabinetas pasirašęs sutartį su lenkais 
ir todėl buvo priverstas rezignuoti.

Washington. Iždo depar-l 
tamentas skelbia, kad 1923! 
metais Amerikoje buvo 74i 
milionieriai, arba žmonės, 
kurių pajamos siekė milio- 
ną dolarių ir daugiau. 1922! 
metais tokių tebuvo 67.

New York. Victor rekor
dų kompanija išrado tokius 
rekordus, kurie teisingai 
perduoda visokius balsus, 
taip kaip jie buvo įdainuo
ti. Artistai kurie juos girdė 
jo sako: “čia tai tikrai mu
zika”.

Maskva. Rusija netolimo
je ateity žada pertvarkyti 
savo muitų sistemą. Ant 
prabangos dalykų bus už
dėta augštos taksos, o to
kie dalykai, kurių nėra Ru
sijoje, bus įleidžiami pigiai.

Tangier. Morokiečių va
das Krimas, sakoma, priri 
šęs savo užsienio reikalų 
minister) prie kanuolės ger 
'klės ir tokiu būdu jį sušau
dęs už išdavystę.

Maskva. Pradėjus parda
vinėti prieš karinę vodką, 
maskviečiai smarkiai gėrė, 
sako rusų laikraščiai. Per j 
dieną parduota virš 80,000 • 
bonkų vodkos. Visur kvėpė-i 
jo vodka.

New York. Buvo pakilę' 
gandai, kad susipyko gar
sus kumštininkas Dempsey! 
su savo žmona, krutamu • 
paveikslų artiste. Bet toji! 
užginčina gandus.

London. Laikraščiai pra-' 
neša, kad valdžia mano iš
leisti įstatymus, kurie pa
darytų krinūnališku prasi
žengimu būti komunistu, 
arba agituoti ginklu vers
ti esama valdžia, v v

Berlin. Bolševikų čičeri- 
nas, apsirėdęs fraku ir ap
simovęs cilinderių, atlankė 
Vokietijos prezidentą Hin- 
d?nburgą ir su juo kalbėjo
si tūlą laika. Rusai iš vo
kiečių gavo 100 milionų 
markių kredito užpirkimui 
žemės ūkio mašinų.

New York, čia apsivedė 
aklas su akla mergina. Jie
du draugavo per 20 melų.

Washington. Atvykusi če 
kų komisija tartis skolų 
klausimu sako, kad Čeko
slovakija skolinga Ameri
kai tik 80 milionų, o ne liZ 
kaip sako amerikonai.

Pušalotas. (“V-bės” kor.) —'siu žmonių. Ji moka užvardy- 
Augštatrakio kaimo C). Grybatė ti nuo rožės, nuo gyvatės įgė- 
nužūdė savo kūdikį, tik gimusį, ■ limo. Nors ji dauį^ vardija, 
del nešlovės. Bet Augštatrakio Į ir nieko neišvardija; bet mo- 
kaimo moterys, sužinoję pra-'kesnio už užvardymą, prašo 

stomenų. O stomenis kainuo
ja 9 lit.

Kas išmano, tas iš tamsių 
žmonių naudojasi.

Mielas

RUSIJOS DVASIA ATGYJA

nešė policijai, kuri atvažiavus 
išvežė mergelę į Joniškėlį; pa
darius tardymą, ji prisipažino, 
kad kūdikį pakavojo daržely 
po rūtomis. Potam atvažiavo 
nuovados viršininkas ir apskri
ties gydytojas. Iškasė kūdikį 
padarė skrodimą, ir atrado, 
kad kūdikis buvo gimęs gyvas. 
Ji už tą sėdi Biržų kalėjime.

M ielas

Netrukus žada pasirodyti 
naujas laikraštis rusų kalba 
“Kauno gyvenimas,” kuris, kai 
praneša Elta, eis kasdien prie
du prie Rygoj leidžiamo rusu 
kalba laikraščio “Segodnia.’’ 
Ot, “Barą” ir pamainys... Ir, 
pašalpos nereiks duoti...

KOMUNISTŲ SUĖMIMAS LIETUVIUS NORI IŠVYTI 
IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO

Politinė policija praneša, 
kad šio mėn. iš 14 į 15 d. naktį 
kelyje iš Kauno į Šiaulius su
laikyta keturi asmens (du vy-

Gaigaliai, Užpalių valsč. (“V'rai ir dvi moterys) su dideliu 
bes” kor.) — Gale Gaigalių so- komunistinės literatūros ištek- 
džiaus yra ties Bradesos upe-.liumi. Pas suimtuosius rasta 
liu, nemažas kalnelis vadina-! 78 egz. komunistiškų atsišauki
mas pilekalniu. Iš trijų pusių mų į Lietuvos socialdemokra- 
gana status, tik iš rytų pusės tus; 50 egz. “Darbininkų Jau
jai! nugriautas ir ariamas. Se- nimas” (Lietuvos komunisti

nės jaunuomenės — “komso- 
molcų” — organas, leidžiamas 
SSSR); 130 egz. “Jaunimo La
pelis;” 6 egz. žydų laikraščio 
“Ernes” (Tiesa), leidžiamo Ma
skvoje; kelios dešimtys egzem- j ūkį ir kada nuėjęs su pardavė- 
pliorių rusų laikraščių ir žur-lju pas Klaipėdos landrotą, tai 
nalų: “Molodoi Leninec 
nas lenininkas), “Bezbožnik”
(ĘedievisR “Pravda”. (Tiesa), 
“Pioner”. “Komar” (Uodas), 
“Smiena” (Pakaita). Be to, ra
sta Lietuvos komunistinės jau 
nuomenės sąjungos 1-jo suva
žiavimo apyskaitos ir rezoliu
cijos. '

niau prieš karą, jame žiemai 
sodžius bulves pakasdavo. Gi
liau įsikasus randasi grynas 
smėlis, o paviršius molio. Yra 
spėjama, kad esąs čionai pa
laidotas žymus senovės milži
nas 
lis.

Kretinga. — šiomis dieno-* 
mis Kretingos valsčiaus piL 
Gr. papasakojo man, kad dau-* 
giau, kaip 10 metų jis gyve
nęs N. dvare, Klaipėdos apskri1 
tyje, su vietoje išduotu as
mens pažymėjimu (Personai- 
ausveis), bet paskutinį laiką 
griežtai jam buvę įsakyta grei 
tu laiku pasirūpinti išgauti iš 
savo gimtosios vietos pasą, nes( 
kitoniškai teksią apleisti gyve- 
namą ją vietą.

Tas pats pilietis dar pridū
rė, kad jis sutaręs buvo pirkti)

ir jam supiltas šis kalne-
Pabudęs V aid yla.

Cape May, N. J. Tūlas 
Chamberlain čia sugrįžo po 
35 metų į savo namus, po to, 
kaip visi tikėjo jį žuvusį. Jis 
mat išvykęs į Aliaską aukos 
ieškoti, .bet niąkn neradęs per 
tą laiką grįžo mirti į namus, j 
kur gyvena jo sesuo. Jis turi Ragelių bažnytkiemy, jaunimo

VIENAS ANTRAM 
P ADAI N A V O

Rageliai. (“V-bės” kor.)

80 metų amžiaus.

Washington. čia eina kalbos, 
kad žymus daktaras Ruffin ir 
eks-prezidento Wilsono žmona 
susižiedavę ir neužilgo apsi
ves. Paklausus, abu atsisakė 
patvirtinti ar užginčyti tuos 
gandus.

Per 279 Dienas 
Chicagoje 288 
Užmušimai

Chicago. Per 279 dienas, vai 
džios koronieris raportuoja, 
čia įvyko 288 žmogžudystės. 
Iš tų 19 buvo užmušti laike 
apvogimų, 22 iš keršto, 13 žu
vo nuo juodrankių, 26 laike 
ginčų tarp draugų, 12 iš mei
lės, ir taip toliau.

Rusų Javai Sudaro 
Didelę Konkurenciją

Bukarest. Rusų geras der
lius šįmet pavelija jiems pi
giai parduoti savo javus. Tas 
jas privedė prie bankrūto vie
ną penkių milionų dolarių ver
tės rumunų perkupčių. Kitiem 
ir gręsia tokis pat likimas. Ru
munijos pirkliai prašo val
džios nuimti eksporto taksas 
nuo išvežimų javų, kad galėtų 
konkuruoti su rusais.

Lietuviai Skundžia 
Fejerverkų Kompaniją

Montello, Mass. Trys vietos 
lietuviai apskundė Superior 
Teismui Providence, R. L, to 
miesto fejervorkų (ugnių) fa
briką Antonio Natale ant 20,- 
000 dol. Mat, laike Šv. Roko 
lietuvių parapijos ferų Romu
vos parke pernai rugsėjo 1 to 
fabriko spalvuotos ugnies bom 
ba, vietoje pakilti augštyn, me 
tesi į minią žmonių ir sužeidė 
Antaną Tautku, Kristina Miš- 
kinienę ir Povilą Baltraškiu- 
ną. Tautkus nori išsikolektuoti 
$10,000, Miškinienė $5,000 ir 
Baltraškiunas $5,000. Jie kal
tina ugnių fabrikantą krimi- 
nališkame apsileidime.

Traukiniui Nusiritus 
Sužeista 11 Žmonių

Pusėtinai Brangi 
Radikalų Byla

Keisti Banditai

Lynn, Mass. Du banditai, su 
laikę tūlą Pyčį čia, atėmė iš 
jo $62, bet išsirinkę naują do- 
larinę, kitus $61 atidavė žmo
gui atgal.

Pasaulinei Parodai
Surinkta 2 Mil. Dolarių

Philadelphia, Pa. Sesųui pa
saulinei parodai vietos biznie
riai jau sudėjo du milionų dol. 
aukų. Aukas renka tūkstan- 
čis darbininkų. Norima surink
ti gi trys milionai.

Stamford, Conn. Bostono- 
New Yorko ekspresas nusirito 
nuo relių netoli šio miesto. 
Septyni vagonai nusikėlė nuo 
kelio ir sužeista 11 keleivių. .

Butlegeriai Galingi 
Burlingtone, N. J.

Burlington, N. .J. čia vieš
patauja didelis įnirtimas ant 
teismo ir teisėjų, kurie palei
do 53 butlegerius po $275 be
los kiekvieną. Butlegeriai bu
vo suimti ant laivo su trijų 
milionų vertės šnapsu 20 my
lių nuo Philadelphijos. Juos 
suėmė keturi policmanai. Nu- 
vežuš1 butlegerius į teismą, 
tuoj atsirado jų draugas Co- 
henas su pinigų rolių sumoje 
$125,000 ir buvo pasirengęs dė 
ti belas. Pasirodė, kad didžiu
ma areštuotų padavė ne savo 
vardus ir adresus ir dingo iš 
akių. Piliečiai reikalauja tyri
nėjimo kodėl mažos belos bu
vo reikalaujamos.

italų 
Sacco ir Vanzetti, kurie kal
tinami už užmušimą algų iš
mokėjimo Dedham, Mass. 
1921 metais, bet kurie, sako
ma, yra 
jos už

Boston, Mass. > Byla

“sufreimuoti” polici
jų radikališkumą, jau 

kainavusi $282,715 ir dar ne
pasibaigė. Taip raportuoja jų 
gynimo komitetas, kuris atsi
šaukė į darbininkus aukų.

Parliainentų Atstovai 
Prieš Bolševizmą

B' ashington. T ar p -p ar 1 i a- 
mentinės unijos posėdžiuose 
tapo nurodyta,kad Rusijos ne
galima priimti į Tautų Sąjun
gą kol ji prisilaikys komuniz
mo. Keli atstovai kalbose nu
rodė, kad prieš bolševizmą rei
kia kovoti, nes jis niekina tą, 
kas žmonijai brangu, būtent: 
tėvynės meilę, tikėjimą ir liuo- 
sybę.

So. Boston, Mass. Du polic- 
manai tik revolverių pagelba 
pabėgo nuo minios 300 įpyku
sių vyrų ir moterų, kada jie 
baliuje bandė areštuoti du gir
tu jaunu vyruku. Dalykas, re
gis, įvyko italų parengime.

Seną Komunistę
Padarys Jauna

London. Garsus daktaras 
Voronovas, pagelbstint sovietų 
komisarui Dr. Semaškai, pa
daręs operaciją vokiečių ko
munistų vadei, moterei Klara 
Zetkin, kurios tikslas yra ją 
“pajauninti“. Semaška sako, 
kad reikia komunistų vadų gy
vybę koilgiausia išlaikyti.

Chicago. Tūla eroplanų ko
misija čia prižada oru prista
tyti čikagiečius j New Yorką 
kur įvyks eroplanų lenktynės. 
Kaina — po dolarį nuo svaro 
keleivio sunkumo. ,

Philadelphia, Pa. Kol vie
nas juodukas laikė užėmęs bur 
ną. kitas perpjovė Tarno Big- 
niskio, iš Morrisville, Pa., ki- 
šenius ir paėmė $60. Pirmąjį 
juoduką policija pagavo, bet 
kitas su pinigais pabėgo.

Harrisburg, Pa. Socialistų 
vadas Debsas atsilankė pas 
Penn. valstijos gubernatorių 
’inchot. Atsilankymas buvęs 

tik “iš draugiškumo“.

Akron, O. Kelly-Springfield 
Tire kompanija apleidžia šį 
miestą ir persikrausto į savo 
fabriką Cumberland, Md. Ji 
dirbdavo gumas automobilių 
ratams.

suėjime vaikinas K., priėjęs 
prie vienos mergelės užgiedojo 
tokią dainelę: Onele D., pro 
’-T.ma’-os langelį, tempė miltų 
maišelį. Kojelytė paslydėjo, ir 
milteliai išbirėjo. Ir susekė, 
kad vogta — ir susekė kad 
vogta.”

Mergelė D. vaikinui atsakė: 
“Broliuk! kad tu man padai
navai. tai ir aš tau padainuo
siu: K. iš kimšyno, kumelę nu- 
jot mėgino. Ėjo boba su gry
bų košiku: Ei! kam tu joji 
kuinu nesavu. D. Jonas išsigan 
do. greitai i krūmus įlindo.”

K. mergelę padavė į teismą 
už apšmeižimą, ir byla atsi
buvo rugpjūčio 15 d. Teismas ' y. spalių mėn. 2 įvyks policijos 
turėjo gardaus juoko ir mer-1 šventė. Šventė rūpinamasi iškil 
gele išteisino. Gėda jaunimui 
tokiais juokais užsiimti!

P. Kriukelis

ČIGONAI IRGI VAŽIUOJA 
FRANCUON

Vykstančių Francijon darbi
ninkų registracija dar tęsiama. 
Yra užsiregistravę taip pat 
Lietuvos piliečiai — čigonai, 
kurie apsigyveno Kauno ap
skrity. ' .

FELJETONUI MEDŽIAGOS

Mūsų policija yra pasirinku
si savo globėjais Angelus Sar
gus. Ryšy su tuo jų dieną, t.

(Jau-'jam buvę paaiškinta, kad vie
ną mėnesį reikią susilaikyti 
nuo pirkimo, nes gal teksią pir 
kėjui visai apleisti Klaipėdos 
Kraštą.

Ką tas paaiškinimas reiš
kia?

Aš patariau tuo reikalu krei 
pties į p. Gubernatorių, bet že
maičiai nedrąsūs žmonės, ir p. 
Gr. išvyko į savą gimtąją vie
telę išiimti paso.

Suprantama, kad pasų įsta
tais gimtojoje vietoje pasas 
negalės būti išduotas, nes kal
bamas asmuo nėra pragyvenęs 
6 mėnesių; todėl pil. Gr. turės 
kraustytis iš Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos. O kur?

Mat, bijoma, kad lietuviai ne 
įsigyventų Lietuvos žemėje, 
nes artinas rinkimai į Seimelį.

VI. Gudas.

mingiau paminėti. Ruošiama 
special i nė programa. Taip pat 
išeis padidintas ir iliustruotas 
“Policijos” numeris..

SETAS IŠ PENKIŲ 
LIETUVIŠKŲ PINIGŲ 

GALIMA GAUTI 
"VIENYBĖJE" 

Su prisiuntimu — 
50 centų

Ažudvaris. (‘V-bės” kor.) — 
Rokiškio apskr. Jūžintų valse. 
Moksleivių grupė 23 d. rugpjū 
čio m. surengė vakarą Ažu- 
dvario palivarke (Ražono dv.) 
Vaidino: “Ponaitis,” 2 veiks, 
vaizdelis iš šių dienų ponaičių 
gyvenimo ir “Knarkia palie
pus” komedija. Suvaidino ge
rai. Tvarka irgi pakenčiama. 
Buvo kviesta visi Jūžintų vals. 
nonai ir daug .-inteligentų, ku
riu nė vienas neatsisakė, iš
skiriant Jūžintų kleboną Meili. 
Jis nepriėmė garbės bilieto tei
sindamasis, kad turįs svečių ir 
negalėsiąs būti ant vakariuko. 
Pagaliau pasirodė, kad svečių 
pas jį nebuvo apart p-lės Gri- 
caitės, kuri pas ji gyvena kiek 
vieną dieną. Moksleiviai 
čiasi užgauti, 
kun. Mellis 
monė, kad 
kokio lito 
bilietą.

jau- 
kad j ų garbės 

nepriėmė. Kilo nuo 
kun. Mellis gailėjo 
paaukoti už garbės 

Uodas.

Pumpėnai. (“V-bės” kor.) — 
Adomavos kaime yra toki gy 
dytoja, E. čeponienė, kuri la 
bai “didelė gydytoja” del tam

H?

NAUJOS DAINOS CHORAMS!
Gavome pirmą, nedidelį siuntinį naujų gaidų korams 

Lietuvos. Jos sukomponuotos Teodoro Brazio, 
garsaus žinovo Lietuviškų Liaudies Dainelių.

IS

151. Tu berželi, Tu žalias medeli,
Kodėl ne žalias žiemą-vasarėlę — 40c.

155. Vai gūdžiai barė motulė dukrelę
Kam sugurino aukso kupkelę------ 40c.

(solo lydint, komi)
Putinėli Raudonasai
Ko pavirtai į šalelę-------------------10c.
Vai tu sakai, sakale, 
Sakalėli raibasai----------
Vai tu diemed, diemedėli

161.

165.

166.

Kas

-
H

i

a
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H s
H*’

I
te

— 40c.
— 40c.

pirma užsisakys, tas greičiau gaus, 
Pinigus Siuskite
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Įsteigtas 1886 m.
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TRIS KART SAVAITfiJT
Leidžiamus Utaminkals, Ketvergals 

ir Sukatomis
Brooklyn’e, N. Y.

METINIS PRENUMERATA: 
Suvienytose Valstijose — $4.00 
Kanadoje — — — — — $4.50 
Lietuvoje ir k'tur----------- $5.00

Prenumerata reikia apmokėti 
išanksto.
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Adresas:

Vienybė Publ. Co., Inc. 
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VIENYBĖ
LITHUANIAN TRI-WEEKLY

Published Tuesdays, Thursdays 
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at Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
In United States — — — $4.00 
Canada ■— — — — — — $4.50 
Other Countries--------------- $5.00

Advertising Rates on Application
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Vienybė Publ. Co., Inc. 
193-197 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
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Į| Redakcijos Straipsniai Į]
ČIČERINAS IR LENKŲ VOKIEČIŲ 
TAUTINĖS STYGOS

Maskvos diplomatai ir sovietų organas “Izvestia” 
negali atsigėrėti triumfu čičerino, kai tas šiomis die
nomis atsilankė Varšavoje ir Berline: jam lenkų val
džia ir vokiečių valdžia iškėlė puotas, dalyvavo dideli 
ponai, 4 ----- '.*...
demokratų vadas Dr. Hilferding, ligšiolei Į komunistus ■ 
ugnia spiaudęs, visgi bankietan prie čičerino pritilpo)

Amerikos laikraščių korespondentai 
šiuos įvykius aprašydami, trina sau akis iš nuostebcs, 
kad Įsitikinus, ar tai čia tas pats “proletarinės valsty
bės” Rusijos čičerinas, ar gal jį pamainė kokis į jį 
panašus “proletariškas ponaitis”! Pasirodo — tas pats. 
Vakar grūmojo lenkams baisiais karais, o vokiečiams — 
sugriovimu Vokietijos, jei komunistų valdžion neprileis, 
o šiandien bankietuoja su visa riebiausia buržuazija ir 
net eks-kaizerio šaltininku garsum Biulovu.

Stebėtis nėra ko. čičerinas sumanė paskambinti ant 
lenkų ir vokiečių tautinių stygų. Kaip lenkai, taip ir 
vokiečiai nori savo sienas apsergėti ateičiai. Šitą apsar- 
gą jie numato tik su pagelba Rusijos, dėlto taip vaišina 
čičeriną. O šis gi — naudojasi proga sustiprėti militarin- 
gai Rusijai.

Apie tą “progą” .mes jau rašėm pereitame numery. 
Rusija siūlo lenkams pasidalinti Pabaltos valstybes, tų 
tarpe Lietuva pareitų Lenkijon, šito plano viešai ne
skelbė, bet nusižymės, kaip prie jo eiti bendroje rusų- 
lenkų -vokiečių politikoje.

Į šitą didelių kozyrių lošą tik Anglija su nepasiti
kėjimu žiūri ir kur galėdama, neigia. Pabaltos valsty
bėms ši loša nieko gero nelemia.' Jeigu jos iš anksto 
apsižiūrės, tai gal ir labai gerai padarys šliedamosi An
glijos orientacijon, kuri galės praskiesti tą rusų-lenkų- 
vokiečių militarinę košę.

Evoliucija
Krikščionys Lietuvoje social

demokratus smaugia ir pagavę 
jų žmones vidurdieny iškrato 
kaip kriminalistus. O So. Bos
tone socialistai Bagočius ir Šid
lauskas iškilmingai patinka ku
nigą Šmulkštį, kuris viešai kny 
gutėje išniekino socialdemokra
tus ir liaudininkus.

Genys margas, svietas dar 
margesnis.

—o—
Socialistai ir Jaunuomenė

“Naujienos” atsiliepė į mūsų 
patėmijimą, kad socialistai vė
lokai susirūpino jaunuomenės 
organizavimu. Atsiliepdamos 
prisipažino, kad jie ir toliau 
būtų miegoję, jei ne “sanda- 
rietiškų principų” žmogus, ku
ris priminęs jiems apie tai 
straipsniu “Naujienose.”

Kominterno centralio komite
to randame ir Kapsuką. Jis 
atstovaująs Lietuvos komunis
tus.

, , - . —o—
Rusijos- Vokietijos Prekyba 
Naudinga Lietuvai.

Lietuvos laikraščiai skelbia, 
kad Lietuva pradėjo pelnytis 
iš prekybos tarp Vokietijos ir 
Rusijos. Pelnas kįla iš to, kad 
perleidžiama Vokietijos vago
nai su prekėmis į Latvijos pa- 
rubežį, kur jos perkraunamos 
i platesnius vagonus.

Labai gaila, kad Lietuvą 
“draugiški” kaimynai visai at
kirto nuo Rusijos rubežių. Pre
kyba ir pelnas tada dar didėtų.

—o—

Savita Kalba
Rašo — ANIS RŪKAS

Tautos Garbe

i, partijų atstovai, diplomatai (Berline net social-' Jaunuomenes klausimas jau 
■ buvo plačiai spaudoje išgvil

dentas ir visuomenė jau žino 
kaip prie to darbo eiti. Reikia 

Europoje, dabar tik dirbti. Buvo nurody
ta, kad reikia steigti mokyklė
les, kur mūsų jaunimas būtų 
mokomas lietuvių kalbos ir ra
šybos. čia reikia dirbti, o ne 
“gvildenti.” Paskui reikia rem
ti ir steigti sporto ratelius 
(beisbolės, basketball, ir tt.) 
čia irgi nereikia “gvildenimo” 
bet darbo. Katalikų jaunimas 
jau plačiai tokių ratelių turi 
prisisteigęs. O ant galo reikia 
traukti jaunimas prie SLA, 
nes be jo tai organizacijai at
eity prieis sunkios dienos. Ten 
jaunimas pramoks veikti, pra
moks savystovumo ir galės per. 
imti vadovybę, kada “seniai” 
pasenės.

Taigi jaunuomenės klausi
mas Jau išrištas, tik reikia 
darbo, — darbo kelti tėvų są
monę ir darbo jaunimą orga
nizuoti. Bet kur reikia darbo, 
ten socialistai šaukia “gvilden
kime, spręskime.” Todėl jie ir 
pražiopso progas, kaip pražiop 
sojo Vokietijos socialistai, 
vertę kaizerį.

—o—

nu-

Sąžinės Laisvė Lietuvoje
Katalikų spauda dažnai ra

šo, kad žmonės kitokių įsitiki
nimų turi pilną laisvę Lietu
voje. Vienok iš Lietuvos ateina 
žinios, kad kunigai skelbia ko
muniją geriau duosią šuniui, 
negu valstiečiui liaudininkui. 
Jei miršta liaudininkas, tai jo 
kūnui nėra vietos kapinėse. Jei 
ateina kūmai liaudininkai, tai 
kunigas pakrikštija kūdikį be 
kūmo, o šiuos pavaro iš baž
nyčios. Ir daugiau panašių ži
nių girdėti.

Ar tai sąžinės laisvę?
—o—

(Tąsa)
Ką šiandie sėjam, tą ryt pjausim. Niekas 

kitas, kaip mūsų tautininkai su katalikais, lie
tuvių kalbą tarptautina.

Toks šuoliu, mūsų kalbos tarptautinimas, 
iššaukė pasipriešinimą iš tėvynainių pusės, ku
rie stojo gint savo kalbos, ir netik palaikyme 
senų lietuviškų žodžių, o ir naujų kalime, ar 
geriau — vertime, kurie stambu reiškiniu atsa
ko grynai lietuviškam įvardžiui, neigdami, ir 
mesdami lauk visus “moksliškus — tarptautiš- 
kus terminus,” kas žinoma netik Lietuvos “po- 
niakams”-profesoriams netinka, bet ir Ameri
kos kiek suponiškėję rašytojai (literatai) rau
kosi. Mat kas sena — gera, o nauja — vaikiš
ka, užtai smerktina, iki sykiais ilgas ir tolus 
laikas parodo savo.

Prismaigščiojimas savo kalbon svetimybių, 
toli gražu ne kalbos įdarbė (kultūra), o grei
čiau darkymas; kas svetima, nesava, o skolinta 
papuošalas.

Kaip uždėjimas elgetai cilinderio (diplo
matų skrybėlė), nedaro iš jo aristokrato, taip 
vartojimas augštų žodžių, nedaro įdarbingu, nė 
piokintu.

Jei mūsų tautininkai mėgia didžiuotis, kad 
kitataučiai galvotojai randa, lietuvišką kalbą 
gražia ir lanksčia minties išreiškimui, tad reik 
kuopuikiausia savo kalba naudotis; vartot ją! 
pilniausia, tobulint, plėšt, o ne sausai džiūgaut.

Tikrumoje, lietuviai ir neturim kuom kitu 
pasigirt, arba nuo kitų skirtumo parodyt, kaip 
savo kalba, kuri skaitoma Europoje seniausia 
ir lanksčiausia. Visos svetimybės tą garbę ter
šia.

KODĖL MUSŲ KOMUNISTAI NEKENČIA 
LIETUVOS ŠAULIŲ?

Tūlame komunistų verglapyje (Rusijos vergų lape) 
labai apsidžiaugia iš “Vienybėje” tūpusio p. Čim-Čymo 
apibudinimo Lietuvos Šaulių padėties. Skaitytojai pa
mena, kad mūsų bendradarbis nupiešė tą padėtį ne la
bai užvydėtina, nes Lietuvos kademų politikieriai pir- 
miaus norėjo Šaulius visai likviduoti, bet to neįstengę 
padaryti, nors taip šią organizaciją neitraliząvo, kad 
dabar ji laikinai jaučiasi lyg prislėgta.

Komunistų verglapis apsidžiaugia iš tokios padėties 
Šauliams, nes jie anot to komunistų verglapio, esą nie
kas kitas, kaip tik: “prie esamų sąlygų šauliai bus įna
gis klerikalizmo, priemonė Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių judėjimui smaugti”.

Pirmiausia reikia pabriežti visiškas to verglapio 
minties supusbernėjimas. Jeigu Šauliai būtų įnagis Kleri
kalizmo, tai kodėl gi klerikalai jų įsigalėjimo kaip ugnies 
bijosi? Toliaus vėl, kaipgi Šauliai galėtų būtų darbinin
kų ir valstiečių judėjimui smaugti, kuomet jie patys ■ 
kaip tik iš darbininkų ir valstiečių susideda? Bet šito- 
kis logingas protavimas komunistų verglapiams neįma
nomas, todėl nėra ko iš jų to ir reikalauti. Geriau reikia 
žiūrėti į dalyką.

Lietuvos Šaulių nekenčia lenkai, nemėgsta jų įsiga
lėjimo ir su Varšuva beesidraugaują mūsų klerikalai. 
Kaip kitaip galėtų į Šaulius atsinešti ir Maskvai beber- 
naują mūsų komunistai? Lietuvoje šauliai ateityje bus 
stipriausis avangardas prieš gaujas plėšikų, jeigu kada 
jos pradėtų plūsti Lietuvon iš Rusijos pusės, kaip kad 
buvo paplūdę anais metais. Šitame nusistatyme — ne
apkęsti Šaulių — mūsų parsidavėliai Maskvai yra sau 
nuoseklus, nes jie instinktyviai nujaučia Lietuvos Šau
liuose sau amžinus priešus.

Be reikalo jie dar apsimeta, kad ir jie kovoja prieš 
Lietuvos klerikalų tempimą savo šalies “do Warszawy”. 
Tikrenybėje skirtumas šitame tarpe mūsų klerikalų ir 
mūsų komunistų yra tik tokis, kad šie pastarieji Lietu
vą norėtų vėl matyti Maskvos vergijoje.

Bet jiem abiem savo pardavingi “idealai” bus sun
ku įkūnyti, pakol Lietuvos Šauliai stovės ant amžinosios 
Sargybos savo prigimtam kraštui. ;

My- 
apie

Iš didelio Debesio 
Mažas Lietus.

Rugsėjo 25 d. New Yorke 
įvyko mitingas visų komunistų 
partijos narių. Dalyvavo išviso 
426 nariai. Tiek jų New Yorke, 
kur gyvena 6 suvirs milionai 
žmonių, yra.

Brooklyne įvyko lietuviškų 
komunistų seimas, kuriame sa
koma dalyvavę 54 delegatai. 
Perskaityta rezoliucija, užde
danti cenzūrą ant lietuviškų 
komunistų laikraščių redakciją 
ir Kapsuko laiškas, kuriame 
tas pranašauja “partiją lau
kia dar skaudesnė vidujinė ko
va.” Mat, partija bus “bolševi- 
zuojama” ir visi inteligentėliai 
gali pasilikti be džiabų. Nėra 
abejonės, kad jie triukšmą ir 
kels.

Geras Reikalavimas
“Drauge” tūlas Scenos 

lėtoj as pakelia klausimą 
lietuviškus rekordus gramafo-
nų. Pirma tie rekordai būdavo 
tokie bjaurūs, kad gėda sve
timtaučiui, pažįstančiam muzi
ką juos ir grajti. Tik paskes
nių laiku Butėnas įdainavo ke
letą geresnių, kuriuos malonu 
turėti.

Lietuviai, sako Scenos Mylė
tojas, turėtų per savo pirklius 
reikalauti idant Columbia ir 
Victor kompanija geriau pri
dabotų išleidžiamus lietuvių, re 
kordus.

—o— 
Ir Paaiškino.

Pasiremdamas “Rytu” mūsų 
“Draugas” ve kaip aiškina Lie
tuvos ministerių rezignavimą. 
Esą, Lietuvos ministerial buvo 
nusistatę derėtis Kopenhagoje 
tik vien miško plukdymo rei
kalais su lenkais. Kuomet len
kai pareikalavo konsulo, tai 
Lietuvos ministerial esą pasiun 
tę instrukcijas Sidzikauskui nu 
traukti derybas visai. Bet tos | 
instrukcijos, 
nio reikalų ministerijos valdi
ninko kaltės”, delegacijos ne
pasiekė ir delegacija derybas 
atidėjo trims savaitėms, o ne 
nutraukė visai.

Ir už vieno valdininkėlio kai 
tę rezignavo visas kabinetas.

Tokioms pasakoms tik para- 
pijonai ir tikės. 

—o— 
Mirimai Lietuvoje

Statistikos biuras skelbia, 
kad per pirmus septynius mė
nesius šių metų mirė 
žmonės. Pernai per tuos pačius laiduoti 
mėnesius mirė 9,927. 

—o—
Kapsukas Koniinterne.

Po laišku į Vokietijos

—o— 
Vėl Skilimas Pas Kairiuosius

Amerikos komunistai (kurių 
tikrų amerikonų tėra apie 1,- 
500, o kiti visi svetimtaučiai- 
nepiliečiai), labai keisti sutvė
rimai: jie niekad negali sugy
venti vienybėje. Nuo pat jų at
siradimo 19919 metais, jie ski
lo ir vėl lipdėsi ir vėl skilo. 
Partijų ir frakcijų nuo to lai
ko būta apie 25.

Paskutinis komunistų seimas 
kaip jau buvo “Vienybėje” ra
šyta, pagimdė tris frakcijas: 
vokiečio Lores, žydelio Ruten- 
bergio ir amerikonišką Foste
rio, prie kurios priklausė ir 
Bitei manas. Rutenbergio frak
cija visu smarkumu puolė Fo
ster! ir jį pjovė. Bet įsikišo 
Maskva ir per savo atstovą 
Green sutaikė abi frakcijas, už 
siundydama ant vokiečio Lorės 
frakcijos.

Lorė tapo išvytas. Su juo iš
deki vieno užsie-jėjo visi vokiečiai. Bet pasilikę 

Fosterio ir Rutenbergio pase
kėjai nedirba vienybėje. Mas
kvos agentas Green per “Daily 
Worker” nusiskundžia (spalio 
4 d.) kad Fosterio grupė skį- 
la jau į dvi pusi. Viena eina su 
Fosteriu, kita su Kanonu. Tai
gi partijoje vėl atsiranda trys 
frakcijos, kurios visos pjauna
si tarp savęs. Pats Green, ma
tyti, netekęs kantrybės, pasi
skelbia visai išvažiuojąs iš A- 
merikos ir apsigyvens Kanado- 

10,154-je. Net Maskvai pradeda at- 
Amerikos šarlatanai, 

I apsigaubę komunistų vardu. O 
yra dar lietuviškų jurgių, ku
rie mano, kad sekdami savuo- 

ko- sius komunizmo vadus, jie se- 
munistų partiją, tarpe parašų ka “idealus.”

prasčiokui supFantamų. Tą turint omeny visai 
neįstabu, kodėl mūsų “mokinti” patys pasidaro 
progas griebtis, jei ne “gražesnės” kalbos, tai 
bent “augštesnių terminų;” kaipgi kitaip paro
dysi savo “mokslą.”

Mūsų tautiečių nemaž yra tokių, kurie grie
bias net savo tarpe svetimos kalbos; jei nemo
ka franciškai, vokiškai, tai nors lenkiškai, čia 
turiu omeny ne man lygius prasčiokus, o di
plomuotus tautos vadus, kuriems lietuviška kal
ba tiek rūpi, kiek vadovavimui reikia by gali 
Šusišnekėt, parašyt; užtenka — kam tokiems 
nauji savi žodžiai; dar mokinkis, — jų galvo
jimas.

Su tokiais tautiečiais, ar jie mokinti, ar ne
mokšos, ar augštas visuomenėje vietas užima, 
ar be vietų, visi mylintieji savo kalbą ir gryną 
lietuvystę, privalome vest griežtą kovą; net 
nepaisant leidėjų nė redaktorių, jei tie tam 
priešinsis; turime surast, kurie eis su mumis ar 
ba naujus pagaminsime! Tokie ponai, svetimy
bių mėgėjai privalo, arba užsičiaupt, ar pasi
traukt; žinome, kad tokių “viršūnių” mažas 
nuošimtis, nors tokie užima augštesnes vietas, 
užtai mes turime šimtus ir tūkstančius lietu
vių, skaitančių laikraščius knygas, kuriems 
“augšti terminai” lieka svetimi, užtai nepaken
čiami. Net iš pačių naudotojų (rašytojų) “aug
štų terminų,” anot gerb. Vireliūno, kaip pa
pūga mechaniškai (dirbtinai) įsikala galvon 
svetimą žodį, kurį giriasi mokąs, be mažiausios 
nuovokos apie tokio žodžio kiltį.

Pavyzdžiui, ar daug mūsų skaitytojų su
pranta žodžius “Analyza”, “Etnografija” ir k. 
Visai kas kita savas žodis — skaida —'skaidyt; 
skirstyt ir tautotyra. Užmetimai, kad Savi žo
džiai seniems mokslo terminams netinka, vė
ju pamatuoti. '

(Užbaiga bus)

o o o
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ma AUDRAI NURIMUS

Jei susenėję kalbos naujybių priešininkai 
liuosiau pagalvotų, gal sueitume ant vieno — 
kaip viskas pasauly gerinama-tobulinama, tas 
pat su kalba; kurią reik ugdyt, tobulint.

Kieno tai pareiga, jei ne pačių lietuvių?
Ypač tautininkų, kurie tautą visur pir- 
stato.
Girtis savo mokslu, ar laipsniu, peikt kitus

dirbančius, praeities sapnus .gaudyt, nedera; 
nūnai, kas gyvas nori savytai išsireikšt, ir sa
vaip dirbt. Kurs išsireiškia, ką jaučia ir su
pranta, su tokiu reik skaitytis; aš tokį gerbiu, 
nors mes savo pažiūromis nesutiktum. Didžiuo
tis mokslo laipsniu, ir snaust — jo paties rei
kalas ; tačiau pakenkt dirbančiam ir neigt jo 
sumanymus bei drąsą, kad gina kas jo supra
timu šventa — aiškus prasižengimas. Toks bal- 

I sas dažniausia gema iš proto sustingimo, ar 
mados išdirbto išdidumo, “kam ne aš” —■ aš 
daugiau žinau — tyliu, o nemokša kalba. To 
pavydo bei išdidumo liga, lietuviai daugiau ser
ga negu kitų tautų veikėjai. Čia menu kalbos 
tobulinimo priešų balsą.

Nemaža yda mūsų pamokintų, kurie neigia 
lietuvių kalboj naujus lietuviškus žodžius, tai 
noras pasigirt mokslu; mat lotynų, francų žo
džius mažuma žino. Tuo serga netik visi jau
nieji mokiniai, bet ir profesoriai.

Pasišventusių lietuvių kalbos auklėtojų ma
žai turime. Mirus prof. Būgai, jo įpėdiniu li
ko (dabar jau taipgi miręs) A. Vireliūnas; tai 
uoliausis lietuvių kalbos gynėjas, kurs paskuti
niu laiku buvo stojęs griežton kovon su nebo- 
jančiais lietuvių kalbos darkytojais, ir mūsų 
kalbos svetimybėmis bei lietuvinimo “augštų” 
įvardžių. Iš jo man rašyto laiško, matyt, kad 
ta.s žmogus, turėjo visą gaują priešų, kurie jo 
darbus neigė ir smerkė, kurie tingi naujoviniai 
protaut,, o linkę viską imt kurpališkai, ty. kitų 
padarytą — imk ir naudok; “kam čia savas žo
dis galvot, jei yra tarptautiškas terminas — 
imk ir naudok.”

Jo rašytoje knygelėje “Mūsų Kalbos Ugdy
mas,” kurią privalo žėdnas mūsų kalbos my
lėtojas turėti, rašytojas sako’:

“... Ir jei šiandien mūsų laikraščių ir dau 
gybės pamokintųjų kalba jau kaip ir nutau

tusi, tai vis dėlto ta pati tauta jais neprade
da sekt; be to matytis ir pamokintųjų tau
tiečių tarpe besigriebiančių tautiškai galvot- 
kalbėt; bet kas svarbiausia, kad ir didžiau
sioji tautiečių dauguma tebenori lietuviškos 
įdarbės, ir tik iš nesusipratimo griebiasi sve
timųjų. Ir lyg tiktai išsiieškinsime, kad tau
tiška įdarbė yra pažangiausia, tai ir tos sve
timybės ims nuo mūs birėt, nelyginant kokie 
pelėsiai.”

Tiems, kurie teisinasi, kad svetimžodžiai 
tinkamesni minčiai išreikšt, rašytojas pastebi:

“... Ir nė mintelės jiem neateina, kad čia 
tėra kaltas lietuviškos kalbos nemokėjimas, 
kad šioji yra tobulesnė už bent kurią iš pasa
kytų kalbų.” (mano pabraukta. — A. R.) 

Kad mes savos kalbos nemokame, tą retas 
sužino, o dar retesnis mėgia tai prisipažint. O 
ką bekalbėt apie “augšto” mokslo tautietį, ku
ris pratęs riest nosį augščiau “cenzo”; ar to
kiam prisipažint nežinojimu lietuviškos kalbos, 
o dar blogiau jos mokintis, ar sekt kito kieno 
sulietuvintus žodžius, kuriais naudojantis, tik 
“augšto” mokslo garbę žeminsi; tokiam lotynų 
ir francų kalbos — kai lakalas lakt, kur aibės 
“gatavų terminų” ir gražių ir kiltų, ir., nebent

į ■ ■

Žiūrėki, jau dangus blaivėja
Iš rytų šalies stebuklingos,

O debesys vaikomi vėjo
Už kalno skubėdami rangos.

Saulutė sužibo ugninga 
Išblaškiusi audrą naktinę 
Ir jėgą nutildžius galingą, 
Keliauja berybių mėlyne.

Sučiulbo ievyne lakštutes;
O kregždės, lyg žuvys upely
Po orą sukiojas lengvutės.
Pakvipo žolynai daržely.

Mergyte, kam audrai nurimus 
Tu verki dar nori kentėti
Del meilės ugningos, — panty lūs 
Nors karste, vis nori mylėti.

— VENTOS AKMUO
o o o

PRIEŠ IŠNAUDOTOJUS
—

Kelkimės, gana jau snausti!
Laikas akis atkrapštyt, 

.Matydami daug blogybių —
Skubiai turim jas naikint.

Atsiminkim, jog gyvenam, 
Tarpe gudrybės draugų, 
Kas vienybę savo gano, — 
Tas nekenčia tiek vargų.

Jau sulindo visi turtai 
į žydelių kišenes, 
Mes vos tik išsimaitinant, 
Nors ir dirbam per dienas.

Senai prekėms jie naudojas
Ir praded į ūkį kibt;
Jei tik dar nesusiprasim,
Pradės mums ant sprando lipt.

Kiek maitinasi barzdočių, 
Iš mūs darbo ir jėgos 
Vaikščioja barzdas atkišę 
Ir nedirba niekados.

Pirktais rūbais apsirengę, 
Regis ponai, kaip žiūri; 
O tu žmogus, dirbęs dirbęs — 
Nieko gero neturi.

Kalbin’ žmogų, glosto barzdą 
Tarias jisai bičiuliaut;
liet žmogelis to nesvarsto, 
Jogei žiūri jį apgaut.

Prisirinkę jie gudrybių:
Mokslo, praktikos, drąsos,
Už tad vargstančius mūs brolius 
Išnaudoja visados,

Ko gi mums taip reik vergauti, 
Mes gyvename laisvi.
Tarp savęs imkim draugauti 
Žūs jų pramonė baisi.

— A. GEIŠĖ

2
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Rašo J. O. Sirvydas, “Vienybės” Redaktorius

XXIII. Amerikiečių “Drobė,” mūsų “1-Džiulajus” ir kt.

Liepos 2 d. ir sekamos man buvo ypač darbingos. 
Turėjau apsčiai reikalų įstaigose, knygynuose ir daug 
susiėjimų.

Iš ryto tuoj man teko apsilankyti dvasinėje Kon
sistorijoje, išėmimui savo metrikų (mat savo parapijo
je Jūžintuose jų gauti negalėjau, nes-anais metais bol
ševikai sukūrę savo “valdžią”, pirmiausią valdžią paro
dė — sunaikino senas metrikų knygas!)

Konsistorijoje radau ke “ -- -----
lėtą bobelių, iš toli atvyku- audimo mašinų; jėgos (e- _ *_ _- A l _ _ J_ ‘1_ _ __ _A ! . « . _ . « a . •siu, vis del metrikų neranda 
damų savo parapijose. Ka
dangi čionai valstybe metri
kų įstaigų neturi, todėl tą 
darbą veda kunigai, ir dėlto 
žmonės, nesuradę metrikų 
savo parapijose, gauna juos 
čia iš kasmet prisiunčiamų 
išrašų per klebonijas.

Metrikų iš karto negali 
gauti. Pirmiausiai turi pa
duoti “prašymą,” kad nori 
gauti metrikus. Tau priža
da parūpinsią rytoj. Mačiau 
keletą žmonelių, kurie ir 
ant rytojaus metrikų nega
vo: raštine teisinasi — tai 
neradę, tai nesuspėję išrašy 
ti, tai tavo pavardės raidės 
nevisai atitinka ir tt.. Ir aš 
metrikus gavau tik ant ry
tojaus, bet ir tai su trupu
čiu vargo ir... Reikia įsivaiz 
duoti, kaip tai vaiki proce
dūra: žmogus atvykęs iš 
provincijos turi būtinai Kau 
ne sunakvoti kartais net kė
lės dienas, iki gauna tą men 
ką popierėlį — metrikas! 
Darbininkai raštinėje tėra 
du: vaikinas ir mergaitė, 
abu lyg labai suvargę, tik
renybėje — negabūs. Prie 
to dar vis jiems darbą mai
šo kokis ten liesas kunigė
lis, kuris tai to tai šio juos 
klausinėja ir maišo darbą. 
Užpakaly kitame kambarė
ly augštesni valdininkai, a- 
pie kurių gabumą- ir darbš
tumą negalėjau pastebėti, 
nes tik vieną jauną ponaitį 
mačiau įėjus.

Kitonišką įspūdį gavau po 
piet nuvykęs į Šančius pas 
amerikiečių (Brooklynie- 
čių) įstaigą “Drobę.” Čia 
mums teko sueiti visus se
nus pažįstamus: Daugirdą, 
Garšvą, Šimaitį, Žostautą, 
Bernotą, Štrimą (Šliakio 
jau nebuvo, nes jis jau bu
vo išvykęs Amerikon). A- 
pie tai, kad pas juos beveik 
visus teko smagiai pasivie
šėti, nerašysiu, nes galėčiau 
mūsų komunistėliams įvary 
ti keletui savaičių bado dieg 
lį, bevarvinant seiles, kaip 
buržujai vaišino Sirvydą... 
Man mieliau pabriežti dari 
sykį nors trumpais žodžiais: 
apie šią įstaigą, kuri gal j 
vienintelė Lietuvoje taip! 
augštai pakėlė amerikiečių 
lietuviu varda.

“Drobė” šiandien Lietu
voje yra, tas, kas seniaus 
lenkams buvo Lodzė. Pribu
vus jos sekretoriui P. Nor
kui (buvusiam “Vienybės”; 
redaktoriui), visi “drobie- 
čiai” mus apvedžiojo po sa
vo įstaigos didelius plotus. 
Tai stambi įstaiga. Aštuo- 
ni hektarai žemės dar prie 
Vereckio nupirkta, drauge 
įgytas didelis fabrikas, ke
liolika karšinio, verpimo ir

lektrinės) namas, ir kitų vi
sokių įtaisų, vis dar vokie
čių paliktų.. Prie dabartinio 
didelio mūrinio fabriko, dar 
pastatyta kitas naujas mū
ro namas — tai popieriaus 
fabrikui. Mašinos jau atga
bentos (viena toki didelė, 
kad mūrijant namą, apskai
tė, jog negalės per duris įga 
benti, todėl pastatė viduj 
pirm negu sienas padarė!). 
Audeklų dirbimui mašinos 
jau kelintas metas dirba, 
kaip jau anksčiau esu rašęs, 
ir dienomis-naktimis gami
na gelumbes Lietuvos armi
jai. Bet poperinė dar nedir
ba. Reiktų, sakoma, į $50,- 
000 gaut daugiau kapitalo, 
kad naują poperiaus dirbi
mo gamybą užvedus, taipgi 
daugiau žmonių, kad pasi- 
platinusį biznį aprėpus. Ke
letas sumanių amerikiečių 
prisidėję galėtų užvesti fa
briką, kuris visai Lietuvai 
pristatytų poperiaus. Prie 
fabriko pastatytas ir visai 
naujoviškai įrengtas naujas 
namas, — nelyginant kokis 
bendrabutis, kuriame turi 
sau atskirą kambarių setą 
beveik kiekvienas “drobie- 
tis;” jie turi po 4—5 dide
lius šviesius kambarius, vi
sai amerikietiškai: su elek
tra, dideliais pečiais, mau
dynėmis ir toiletais bei ven- 
dentraukiu, kurio dar nei 
Kaune neturi (čia prie pro
gos pastebėsiu, kad mūsų 

i komunistėliai labai susido
mėjo mano vienu pasakymu 
kad aš Kaune neradęs toi- 
letų. Turiu šitą pataisyti — 
radau juos Šančiuose; bet iš 
pasikalbėjimų su “drobie- 
čiais” patyriau, kad jie nei 
Vidiko nei Prūseikos nepri
imtų į savo toiletus už vač- 
manus, neigi jie priimtų jų 
“laikraščius” į savo toiletus 
už reikalingą poperių... per 
daug švari įstaiga del tokių 
“draugučių” ir 
rių....)

Visa “Drobės” 
dabar yra verta 
amerikoniškais. Daugiau to 
kių įstaigų Lietuvoje! Dar
bas eina greit, švariai, gry
nai amerikietiškai. Jau čia 
nepalyginsi prie dvasinės

— Liepos 4-tą arba “Džiu- 
lajų.” Ačiū maloniai pagel
tai p. K. Norkaus ir p. M. 
Šleževičiaus mūsų šventė 
ant rytojaus įvyko Karinin
kų Klube — “Romovėje.” 
Po pietų apie 5 vai., nuėję 
mes su žmona jau radom 
būrelį kauniškių ir amerikie 
čių. Iki svečiai bei viešnios 
susirinko, sudarėm ratelį, 
keletas buvo karininkų, ir 
turėjom įdomią pašneką. Pa 
si rodo, Lietuvos karininkai 
labai savistovūs ir klerikalų 
letenos nesibijo. Jie rengia
si net nedaleisti klerikalams 
statyti dar vienos naujos 
bažnyčios ant Kauno Pilies 
griuvėsių, nes tą vietą jie 
nužymėję atimti visuome
nės globon, kur įrengtų tau 
tinį sodną, muzėjų ar Lie
tuvos Panteoną. Sako: “Ga
na jau žydų oškos lipinėjo 
ant šitos Lietuvai šventavie 
tės, kur mūsų proseniai 
kraują liedami gynėsi prieš 
kryžeivius, — dar vėl nori 
pastatyti bažnyčią, lyg at- 
sidėkavodami kryžeiviams, 
kad jie Lietuvą naikino!...”

Susirinko “Džiulajun” ap 
sčiai svečių ir viešnių. Va
karėlį vedė p. M. Šleževi
čius. Tarp kauniečių pame-

nu buvus burmistrą p. Vi
leišį, abu Norkų, Dr. J. 
Šliupą, Prof. Žemaitį, Bort- 
kevičienę, Dikinienę, Žal- 
kauskius, ir daugelį ponų ir 
ponių, kurių aš nepažįstu ir 
nebepamenu; amerikiečių 
tarpe buvo irgi daug nepa
žįstamų; pamenu tik Dr. 
Draugelį, J. W. Liūtą, V. 
Kazilą su žmona iš Am
sterdamo, chicagietį Rožan- 
skį ir kitus. Prie tinkamų 
užkandžių (ir Amerikoje ne 
visai leistinų “pasivilgy- 
mų”...) pasakyta keletas kai 
bu; kalbėjo: M. Šleževičius, 
Dr. Draugelis, Dr. Šliupas, 
aš, Liūtas, mano žmona, Vi
leišis ir dar kas ten. D r. 
Šliupas gana smarkiai už va 
žiavo savo persekiotojams 
kunigams, pasakydamas su 
jam žinomu įkarščiu: “ir pa 
kol bus apie Lietuvą apsi
vyniojęs šitas driežas, tol 
nebus Lietuva laisvai” Net 
oras sudrebėjo nuo jo žo
džių triukšmo; maniau, kad 
kas nors iš kurio kampo 
šoks ir Dr. Šliupą areštuos; 
bet nieko panašaus neatsiti
ko, — nors girdėjau buvęs 
vienas net augštas žvalgų 
viršininkas...

Mūsų “senis” dar moka 
kartais sušukt!

hk Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo ag
ug ČIA TALPINAMA ŽINIOS Iš A MERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ fe 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMĄ. fe

PHILADELPHIA, PA.

Sirvydo Priėmimui Vakarienė 
ir Prakalbos

Namo
Kliu- 

suren- 
grįžu-

ti

jų pope-

nuosavybe 
į $500,000

SUKLAIDINTOS OŽKOS IR OŽKELĖS

Kaž-kas man prisiuntė iš A- 
merikos senų laikraščių “Mo
terų Balso” ir “Laisvės” (irgi 
tariu ačiū). Kad šie abudu 
laikraščiai griauna pasaulyje 
kultūrą, doro atsiuntė j o nekal
inu, nes ir gudrioji žuvelė į 

tinklą pakliūna. Kaip matyti 
abudu tie laikraščiai eina vie
nu keliu ir garbina Rusijos 
komunizmą; bet kaip' vienas 
taip ir antras apie Rusijos ko
munizmą nė už sudilusį gra
šį nežino. Visa ši minėta “li
teratūra” imta iš Rusijos me
lagių agitatorių.

Tie, kurie nėra matę Rusi
jos komunizmo tvarkos ir jų 
valdymo, nieko nėra stebėti
no, kad patiki tokių melagių 
žadėjimais, pasigyrimais. Bet 
kaipo aš darbininkas, ir visa
dos darbininkų ir vargšų eilė
je stovėjau ir stovėsiu, tai gal 
ne vienam nebūtų buvę nuosta
bu, kad ir aš būčiau likęs už
tarytojas bolševizmo, o priešas 
buržuazijos. Gal taip būtų ir 
Įvykę, jei ne tas jų žvėrišku
mas, kuris kiekvieną žmogų 
verčia pasibjaurėti, ir sveikas 
protas sakyte sako: “Pražūtis 
netik buržuazijai, bet ir dar
bininkams, ir visai pasaulio 
kultūrai, prie kurios eidama 
žmonija tiek daug vargo ir gy
vybių padėjo.”

Tankiai nekurie rašytojai 
ant bolševikų ir nebūtų daik
tų pramano, bet aš čia paduo
siu, ką savo akimi mačiau, ką 
ausimi girdėjau, — nieko ne-

Lietuvių Muzikališko 
Bendrovė ir Gedemino 
bas, Rugsėjo 27 d. buvo 
gę nesenai iš Lietuvos
šiam “Vienybės” redaktoriui, 
p. J. O. Sirvydui, vakarienę ir 
prakalbas, kas ir įvyko.

Vakarienei! svečių užsisakė 
ir apsilankė tarpe 150—200 as
menų. Programą vedė gerb. J. 
V. Grinius. Jau gerokai įpusė
jus svečiams ir viešnioms “sal
džius” užkandžius, pakviestas 
gerb. Sirvydas pasakė prie sta
lo apie valandos laiko prakal
bą, kurioje trumpai palietė 
daugybę savo įgytų Lietuvoje 
įspūdžių, kaip gerų taip ir pra 
stesnių. Geriausios pusės yra 
tos, kad Lietuva visgi auga į 
sąmoningą valstybę; žmonės 
nors vargdami tiki į savo tau
tos ateitį, jaunuomenė kaimuo
se eina šviesyn ir pažangyn, 
inteligentija daugėja ir tt. Blo 
ga yra partijų rietenos, del 
kurių daug energijos ir pini
gų eikvojasi, pramonės vysty
ti nebeturi laiko, dėlto didėja 
bedarbės ir bėgimas žmonių Ar 
gentinon ir kitur; ypač skaudi 
šaliai kademų politika, kuri slė 
<ia visokią pažangą, įvedė į- 
itatymus varžančius spaudą, 
susirinkimus ir sugrąžinančius 
mirties bausmę. Tuo tarpu 
prieš šitokią reakciją jau ko
voja, labiausiai Valstiečiai 
Liaudininkai, Santariečiai ir, iš 
dalies, “smetonininkai.”

p. Sirvydas sakė, kad savo 
įspūdžius plačiau išvystys savo 
laiškuose “Vienybėje.” Ragino 
remti Lietuvą siuntinėjimu sa-

Tai buvo baisu, kad mo- viesiams finansinės paramos, 
knygų ir laikraščių. Patarė va 
žinoti Lietuvon išpirkti parce
liuojamas žemes ir dvarų cen
trus. Potam dar buvo duota 
paklausimų kuriuos p. S. aiš 
kiai atsakinėjo. Jo prakalba 
svečiams labai patiko.

Vakarienės tarpuose išpildė 
muzikos ir dainų programą šie 
Helen Bučinskaitė soprano so
lo: “Plaukia sau laivelis” ir 
“Santa Lucija,” taipgi pianu: 
“The Robin’s Return” ir “Chi- 
not Race March;” Petras Vy- 
čas tenoras solo: “Meilė,” 
“Meilė Tėvynės,” “O kaip mie
la išgirst” ir “Jaunystės Dai
na;” Ona Tankelevičiūtė ir Ju- 
liona Gapšiūtė duetas: “Ant 
kalno karklai siūbavo” ir “Bi- 
rūtė.” Ant galo visi sugiedojo 
Lietuvos Hymną. Visiems pia
nu lydėjo Cora Streleckienė.

Taip ir užsibaigė ši graži 
įspūdinga vakarienė.

Svečias.

rengia suvažiavimą Lapkričio 
8, 1925, 2-rą vai., po pietų, 
180 New York Av. Bus užkvies 
ti tam tikri ekspertai, kurie 
išdėstys dalykus apie bendro
ves. Todėl apylinkės šėrinin
kai, kuriems rūpi jų įdėti pini
gai, dalyvaukit būtinai! Daly
vaujanti privalo turėti Šerus; 
kitaip, nebus įleisti.

L. A. B. Komitetas.

of A., manė pasipelnyti; bet 
nenusisekė: surengus prakal
bas W. Wyoming ir Svoysvillc 
miestelių burmistrai juos su
stabdė. Apie tai tilpo ilgokas 
straipsnis anglų spaudoje, kur 
ragino, kad niekur neduotų 
jiems prakalbų laikyti.

Nienių Jonas

Skaitykit ir platinkit 
"Vienybę”

KEARN1

Kliubo Svarbus Susirinkimas REIKALINGI AGENTAI

Konsistorijos, kur vienas ge pridėsiu, bet dar atbulai sušvel
ras amerikonas atliktų 5- ninsiu, nes švariame laikrašty

Rašo Petras Kriukelis 1 ar gali moteriai patikti toki 
laisvė, kaip kad Petrapilyje, 
Kronštate, Saratove, Vladimi
re, Lugoj, Maskvoje, žitoma- 
re ir kitur, bolševikai “suna- 
cionalizavo” moteris, mergai
tes nuo 16 iki 45 m.., ir jos vi
sos tapo bolševikų “visuome
nės nuosavybe?” Jos prigulėjo 
ne vienam vyrui, bet visiems 
Jei kada vyrui gyvuliški gei 
dūliai užėjo, tai moterys nega
lėjo vyrui priešintis ir turėjo 
jos paleistuvauti....

Dekreto punkte 3 buvo aiš
kiai pasakyta: “Kiekvienas pi
lietis turi teisę * valdžiai pra
nešti, jei moteris ar mergaitė 
nepasiduotų bile kokiam vy
rui.
teris turėdavo pej* dieną per- 
kęsti 15 ar daugiau gėdinimų...

Bet pradėjus moterims bruz
dėti ir žudyti savo priešus, at
mainė dekretus.

Mokyklose vaikus padaro pa 
leistuviais. Mokytojai yra ski
riami jauni komunistai, kurie 
vaikams aiškina apie lyti; net 
nurėdė nuogai. Prie mokyklų 
yra tam tikri kambariai, ku
riuose guldo vienam kambary 
berniukus ir mergaites.

Kad reikia tėvai mylėti, mo
kyklose skelbia, kad tai esąs 
pasenęs dalykas. Pasilinksmi
nimai vaikams yra rengiami, 
bet paleistuvingi. Laikraščius 
pavertė blevyzgomis; visą dailę 
paniekino, ir jos vietoje, įvedė 
savąją dailę, kuri yra šlykšti 
ir gadinanti žmogaus nervus. 
Teatruose rodo vien tik 
dybę ir juose kemšasi tik 
nistai ir prostitutės.

Apie baisius žudymus
nių daug ką neminėsiu, nes tai 
reikėtų prirašyti keletas desėt- 
kų laikraščių. Daugiausiai žu
dydavo inteligentiją; žudyda
vo įvairiais būdais. Moteris tan 
kiaušiai išgėdinę žudydavo, 
nupjaustydavo krūtis, išbady
davo akis. Upėje Narvoje pa
skandino 30 moterų prie kurių 
kaklų buvo pririšti akmenai. 
Nuteistuosius bolševikai nurė- 
dydavo, tik vienuose marški
niuose žudydavo. Jeigu sūnų 
nuteisė mirtin, tai jį dar įvai
riais būdais kankino, o tėvus
verčia žiūrėti į savo vaiko kan-į bus šokiai, 
čias. Jei tėvai pravirkdavo, tai 
tėvus irgi nužudydavo.

Dabartiniu laiku
bolševizmo teroras sumažėjo; 
bet kaip iš ateivių girdžiama, 
ant jų neapykanta ne dienomis 
auga, bet valandomis. Taigi gai 
la labai tų ožkelių ir oželių, 
kurie graužia šiuos du komunis 
tų ryzus Gaila žūstančių bro
lių ir seselių tamsoje.

Spalio 2 d. Lietuvių Politi
kos Kliubo,- susirinkime tapo 
perleista svarbių nutarimų: 1. 
surengti prakalbas, užkviečiant 
“Vienybės” redaktorių, gerb. J.
O. Sirvydą; 2. surengti balių 
ant spalio 24 d,; 3. surengti ati 
darymą nuosavos svetainės fV 
Padėkavonės Dieną, užkvie
čiant apylinkių Kliubus ir Dr- 
jas. Visų vienbalsiai nutarta 
paimti “Vienybė” Kliubui už 
organą..

Atsilankė komitetas iš Sūnų 
ir Dukterų Draugijos su pra
šymu svetainės del baliaus, 
kuri draugija nori surengti ir 
visą pelną skirti statomai W. 
Hudson County Ligoninei. Nu
tarta svetainė duoti visai dy
kai, o bufetą pats kliubas lai
kys; bet kiek pelno tą vaka
rą padarys, tai kartu su Drau
gija aukauja minėtam ligon- 
būčiui.

Kaslink svetainės baigimo, 
tai buvo susitarta su gerb. A.
P. Milinavičių greitai užbaigti.

Taigi, kaip matyt iš nutari
mų, Klubas ne juokais įsisma
gino veikti vietos lietuvių ir 
Tautos labui.

J. Jankauskas pereitą mėne
sį buvo svetainės gaspadorium 
ir pelno už bufetą padarė $109 
suvirs.

Šiam mėnesiui liko išrinkta 
jaunas ir energingas gaspado- 
rius J. Juodžiukynas.

Reikalingi Agentai-Įga liū
tiniai representavimui mū
sų laikraščio "SANDARA” 
visose lietuvių kolonijose. 
Atlyginimas geras. Apsuk
rus ir darbštus agentas ga
li uždirbti liuoslaikiu nuo ' 
$50 iki $75 ant mėnesio. 
Visos informacijos dykai. 
Darbas lengvas ir pelnin
gas. Atsišaukite tuojau se
kančiu antrašu:

SANDARA
327 E. St., Boston 27, Mass.

M. M. ŠUKAS 
Lietuvis Advokatas 

2433 E. Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pa.
Tel. Regent 0648

Narni; Tol. Michigan 5761

Bell Phone Poplar 7545
A. STANKUS

— Lietuviškas Graborius — 
Geriausias patarnavimas, 

Daug metų patyrimo 
1023 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.

RICHMOND
TRUST

COMPANY

WILKES IIARRE, PA.
2701-2703 E. Allegheny A v

Philadelphia, Pa.

ŽiuPsnys Šiokių Tokių Žinelių

Mirė M.. Sinkevičius; palai
dojo Laisvose Wyoming Lietu
vių kapinėse. Buvo visą savo 
gyvenimą laisvas ir prigulėjo 
į D. L. K. Keistučio Dr-ją, ku
ri ir palaidojo narį į savo lo
tus. •

Apdraudžiamo Nuosavy
bės Dokumentus.
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Persiunčiame Kabeliu Pinigus

Perkame ir Parduodame 
Visų šalių Pinigus

begė- 
komu ir

kių tokių darbininkų darbą, neturiu drąsos apie visa ką ra
tilo pačiu laiku ir dar grei
čiau bei geriau!...

Liepos 3 d. Kaune susiti
kom p. J. W. Liūtą, tik da- 
kar atvykusį su antra po 
“Vienybės” ekskursija. Čia 
dar maišosi įvairių ameri
kiečių, besirengiančių vyk
ti provincijon.

Tuo tarpu nutarta — pa
daryta: rytoj švęsti mums 
amerikiečiams savo šventę

dorai “proletariš- 
vaikus, moterims

žino

LIETUVIŲ TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA

■ų mokyklą. Mokykla 
>bo 11 vai. ryto iki X

NEW
■28 — 2nd Avenae,

ir DIRBTUVĖ
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prakti
kos pamokos išardyti ir sudėti visokius 
motorus, apie elektrą ir važiavimą. Ti
kras, pilnas kursas Šoferio mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom veda visiem 
žinomas ir per 15 ką metų prityręs

INSPEKTORIUS L. TIKNIAVTCU3 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa- 
ieSkome darbo. Ateikite apžiūrėti raū- 

nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomlsatdara
vai. po pietų. Klėsta dienomis ir vakaraia.

YORK AUTO SCHOOL
(Kampai 14 gatvfe) New Tork City

“Moterų Balse” yra paduo
ta motinų džiaugsmas Kalėdų 

! naktyje, kurių vaikeliai caro rū 
muose linksmai žaidžia, moky
tojai dori, 
kai” mokia
davę laisvę ir jas gerbią. Dar 
kitame n-ry yra paminėta apie 
Marę Spiridonova, kuri pirma 
buvo ištikima bolševizmui, bet 
paskui paliko priešinga jiems, 
tai ją, kaipo “kontrevoliucio- 
nierką” tribunolas teisė; bet 
nebebaigta, kaip buvo nuteista.

Spiridonova, pamačiusi, kad 
bolševizmas prievarta moteris 
verčia paleistuvauti, jį tam pa 
si priešino. Nuteista buvo pakar 
t i. Bet prieš mirties įvykini- 
mą kalėjime komisaras Karde- 
lovas ją išgėdino ir paskiau 

I per vidurius durtuvu taip dū- 
! <-es, kad durtuvo galas išlindęs 
per galvą!

Amerikos ožkelės džiaugiasi 
Rusijos moterų “laisve,” bet

RAC IN E, WIS.
Jaunos Lietuvaitės ir Sanda- 
riečiai Ruošia Didelę Pramogą

Jaunų Lietuvaičių Choras 
drauge su A. L. T. Sandaros 
35 kp. ruošia spektaklį, Spa
lio 11 d. Turner Hali; pradžia 
3 vai. po pietų ir tęsis iki 11 
nakties. Programas bus se
kantis 
parčio 
dainų;

Edvvardsvillėje sunkiai sužei 
dė Stasį Dūdą, 8 metų vaiką 
žaidžiantį gatvėje, ties tėvų na
mais 54 Short St. Nuvežus li
goninėn, gydytojas rado per
laužtą šonkaulį, bet vaikas pa
gysiąs.

Lietuvių sportininkų grupė 
iš Plymouth yra prisirengus 
prie rudens ir kviečia visus kas 
tik nori su jais į lenktynes j 
“Football” žaislo; jų grupė va 
dinasi “Lithuanian Doughboys 
of Plymouth.”

Mokame 4% ant Padėtų 
Taupymui Pinigų

Puikiausias Patarnavimas
Visuose Skyriuose

Phone Keystone 457

THE 
LYNDHURST HOTEL 

(S. žvigaitis, savininkas)

Programas bus 
loš scenos vaizdą “Pa- 
žiedas” ir dainuos 10 

dainų; bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Užsibaigus programui,

čia buvo pradėję rengti pra-į 
kalbas nekurie raudonieji ir 
“NeLaisvės” draugai žalpai ir 
Parplai, nes čia jie jau bastėsi 
visą vasarą, neva dirbo kasyk
lose ir buvo įstoję į U. M. W.

236 Cedar Avenue 
Wildwood, N. J. .

lankančius lietuvius kvie-
užeiti. Valgiai puikūs,

čia 
ei u 
kambariai švarūs. Jūrių mau
dynės. Nuomuojamų kamba
rių 60. Adara žiemą ir vasarą 

Kaina pigi, patarnavimas 
Lietuviškas

Apylinkės lietuviai, girdėtis, 
visi labai susidomėję šia jaunų 

Rusijoje! lietuvaičių ir Sandariečių dide-
le pramoga. M. Kasparaitis

A’rH’ARA', A

Liet. A 1st.. B-vės Šėrininkai 
Rengia Susirinkimą

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šios apylinkės šėrininkai

c AMSTERDAMO LIETUVIAI!

prie namu: indų, 
odos išdirbiniŲ ir 
rėmu, muzikaliSkij

Norėdami jpHiti visko, k:; tik jums reikia 
dabinitni;, jtaisymi;, stiklų, lempų, pečių, arba 
mų išrengi tuo dalykų, taipgi langų, paveikslų, 
strumentų, kreikpilės visados pas lietuvį —

FELIKSĄ KARPAITĮ 
127 E. Main Street, Amsterdam, N. Y.

Pastaba: Norintieji užsimokėti “Vienybės” prenumeratų, užsi
sakyti knygų, ar persiusti pinigų, galite tuos reikalus su “Vienybe” 
atlikti per F. Karpaitj.

pa- 
na- 
in-

£

3
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Zrž

U.” nėra socialdemokratų laik
raštis — jis yra mūsų socia
listams — “tref!”

Mūsų “moralistai” tankiau
si patys gerokai suodini.

Yla.
a

MUSŲ PŪDYMAI

BAIMĖ IR DRĄSA žmogum apio aukas. Jisai 
smarkiai rūgo-jo, kad bolševi-

Baimė, savo laiku buvo ge-kai tik aukų ir aukų prašo. Pa
ras dalykas žmonijai. Tie mū
sų protėviai, kurie nieko nebi
jojo, žuvo balose, pelkėse, ar 
nasruose piktų žvėrių. Tie, ku
rie bijojo ir drebėjo, liko mū
sų gimdytojais.

Bet šioje gadynėje toki kū
niška baimė visai bereikalinga. 
V ra žinoma atsitikimų, kur tū
las žmogelis visą gyvenimą bi
jojęs mirti nuo sukietėjimo 
kraujo arterijų, o mirė nuo 
smegenų suvandenėjimo. Kitas 
bijojęs, kad jis kada nors virs 
girtuokliu ir nusigers iki mir
ties. Tikrenybėje jis pasimirė 
nuo troškulio tyruose. Dar ki
tas bijojo, kad neišgyvens nei 
valandėlės, jei pati nuo jo pa
bėgs. Ji pabėgo. Ir jis gyveno 
gražiai tūlą laiką. Tik vieną 
sykį pati sugrįžo. Jis žvilgte
rėjo į ją sykį ir krito negyvas. 
Ir taip toliau.

Baimę reikia nugalėti. Rei
kia pramokti nebijoti papras
tų dalykų, kurie nėra baisūs 
patys savaime. Baimės jausmu 
žaisdami mus valdė politikie- 
liai, kunigai, pardavėjai pre
kių. Jie sako jei mes už tą ir 
tą nebalsuosime, tai pekla atsi
vers; jei taip ir taip nedarysi
me, tai mūsų siela taps am
žinai spirginama kituose pašau 
liuose, jei nepirksime, ar netu
rėsime to ir to, tai būsime vi
suomenės išmatos, visų pajuo
kiami.

Dantis, pavyzdžiu, yra pilnai 
naturališkas dalykas ir nieko 
baisaus jame nėra. Bet dan
tistas turi mus be sąmonės 
padaryti kokiu nors būdu, 
pirm negu mes sutiksime, kad 
jis dantį ištrauktų.

aukavai šiais metais 
Worker’iui?” Nieko. . 
aukavai Lietuvos kali- 
Nieko.

klausiau jo:
Kiek

“Daily
Kiek 

iriam s?
Ar manai užsisakyti Lenino 

raštus? Tai kad nežinau...
Ar aukavai Agitacijos Fon

dui? Nepritariu tam.
Aukavai D-ro Kaškiaučiaus 

šeimynai? Ne.
Pasirodo, kad mano gerasis 

aukautojas tik per bėdą užsi
mokėdavo Partijai ir davė $1 
assesmentų.

Mat tas “draugas” jau buvo 
išsimiegojęs ir nusimazgojęs 
jam bemiegant užmuilytas a- 
kis.

BUS GINČŲ TARP PON- 
DZIAUS IR MUSŲ 

KLIURKIŲ

Pondzius sako: Neuž-

Lietuvos klebonai, za-

Senas 
mušk.

Na, o 
kristi j onai, škaplerninkai ir ki
ti visi kliurkiai (vietoje kleri
kalų), su pagelba policijos, iš- 
grūdę giedančius Lietuvos hym 
ną tėvynainius iš Seimo, per
varė konstitucijai priešingą į- 
statymą, kuriuomi einant, pra
dės užmušinėt žmones.

Oi duos jums kada nors 
Pondzius bizūnų, už užmušinė- 
jimą žmonių.. Žiūronas

BAIMĖ PRIEŠ “TREF

N SPALIO (OCT.) 8 D., 1925

KAD TAVE GALAS, KAIP 
NUPUOLĖ AKCIJOS!

“Trockio Milžtuvės” redak
cija šitaip nusibėdoja apie sa
vo sukūdusius draugus:

Išsišnekėjau su vienu geru
'nu

Balta Marė, landi! — Vie
nas senbernis buvo pąsiliecavo- 
jęs atsisveikinti su šia ašarų 
pakalne ir su skustuvo pagelba 
bandė save pasiusti pas Abra
omą, vienok operacija nepavy
ko ir pas Abraomą nenuke- 
liavo. Dabar svietas kalba, kad 
jo galvelėje esą ‘nevisi namie.”

Šventakupris

siūtą. Gi sveikam viešai atsa
kome.

Sveikam patartume griebtis 
politikos ir patapti alderma- 
nu ar teisėju. Literatūros im
tis nepatartume, nes redakto
riai pakvaišo su gramatika, o 
pats matomai raštiškai nelabai 
stiprus. Iš pradžių pabandykit 
stoti į blaivininkų draugiją ar 
ba Į PrieŠ-Evoliucinę Lygą, ko
voti prieš bedievybę ir evoliu
cijos mokslą. Tamsta tam tik
slui irgi labai tinkate.

UŽPALĖNŲ GIRTUOKLIŲ 
DAINA

PIETUS
(Feljetonas)

Rašo P. Butėnas

Pilvo-telpija. — Vietos pa- 
rapijonys nudūmė net pas kar 
dinolą pasiteirauti, ar tinka
mas yra jų klebono Kaulo A- 
kio naujas priedas prie evan
gelijų. Jisai kas sekmadienis, 
tuoj po evangelijos, priduriąs 
šitokį smarkų priedą: “jūs in
di jonai, keturkojai, velnio ap
sėsti” ir tt. Girdėtis, kad kar
dinolas įsakęs tam klebonui 
daugiau taip nobažnai evangeli 
jų neužbaigti. Škic-Katė

“misionierius” 
Jis labai gra- 
apie Vilniaus 
padėtį. Tenai

Oister, muš! — Aplankė ir 
mus griešninkus 
kun. Šmulkštys, 
žiai nupasakojo 
lietuvių puikią
viskas dabar laisva, lenkai lei
džią bažnyčioje poterius kal
bėti lietuviškai (tik negarsiai), 

• o mislyti lietuviškai tai esą 
galima — nors išpusk! Todėl 
visos pasakos apie Vilniaus 
lietuvių padėtį yra grynas be
dievių išmislas.

Mūsų Mikas, girdėdamas to
kį aiškų nupasakojimą apie 
Vilniečius, net apsiverkė žmo
gus iš susigriaudinimo.

Tai Brada

“Keleivis” įdėjo apmaudingą 
pastabą ant Chicagos Sandariu 
čių, kad tie duodami kun. 
Šmulkščiui paklausą '.kodėl iš 
mesta iš Lietuvos Seimo Dr. 
Grinius, nepriminė sykiu ir so
cialdemokrato Bielinio.

Bet tame pačiame num. “Ke
leivis” persispausdina iš “Lie
tuvos Ūkininko” pasakaitę apie 
Adomą ir Ievą, visai nutylėda
mas iš kur tą pastvėrė. Mat “L

MUSŲ KLAIDINIMO
BLIU R AS

Klausimas. Turiu apie $100,- 
000 kapitalo, kurį noriu įves
dinti labai reikalingon vieton. 
Meldžiu teisingo patarimo.

T. Aupius.
Atsakymas. Tokius klausi

mus reikia rašyti atsargiai, nes 
mūsų štabe, šitą perskaičius, 
kuone užmušė apopleksija dvie 
jų draugų! Šok, brolau, Į pir
mąjį traukinį, o mes lauksime 
stotyje. Toliaus jau mes viską 
aprūpinsime.

Brooklyn, N Y.

ir Vaikams 
o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA 
131 GRAND STREET

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT ’US)

Vyrams, Moterims
Prašau Tamlstų reikale atsilankyti,

MES NEPARDUODAM SVETIMŲ NAMŲ 
Bet mes parduodame savo budavotus namus Richmond Hill 
Sekcijoj: — 1 ir 2 šeimynų. 1 šeimynos $5,500 ir augščiau 
2 šeimynų $10,000 ir augšč. Perkant namą, kurie turite lo
tus, mes priimame prie mokesties. Taipgi pastatome na

mus ant jūsų pačių loto. Pa
darome pienus, pastorojame 
paskolas, taipgi sutaisome ir 
senus namus: medžio, mūro 
ir cemento. Darbas užtikrytas 

Reikale kreipkitės pas —.

Batvinis Bros 
10739 — 115th Street 
Richmond Hill, L. L 

Tel. Richmond Hill 8066

B ar tenderio laiškas. Vat ir 
trotijau džiabun, kat tau naa- 
gla. Siūlasi partneris prie pul- 
teibelio, bet aš nenaariu per- 
den trepinėt api stalu, kat jis 
sudekt! Ar nežinat geru džia- 
bu, tai dalinsimės par pus. — 

Baltrameius Smaliees. 
Atsakymas. Jūsų pašto ženk 

lėlį sau pasilaikom ir juo at
sakysim kriaušiui, kuris mus į- 
žeidė prašydamas užmokėti už

M
Tel. W10 Greenpolnt

< »

STOGŲ DENGĖJAS

GRAVEL
Roofing

FLc.pa.ir Wor>< a Specialty 
' JAMES J. HOLT 6-SON

Taisau ir Dedu Stogus. Darbų Garan
tuoju ilgam laikui. Kainos Prieinamos 

Reikale klauskite:
Ofisas: 1163 Gates Avenue 

Tel. Jefferson 3957
Yardas: 161 Clifton Place 

Tel. Prospect 1023 
f . I ■ t 4 ( . < ft:-.

Telephone 7117 Mala

Juozas Garšva
Mano firma gerai atliek* lakančiu ds.rbni: ifibalaamsoja Ir loldeja mlrnilu ant visokių 
kupintų. Pagrabu pinoki* n*« papr*ači*uių iki prakllnlauię. Par«»mdo karieta* 1*1. 
žotuvčEDB, veMlijomi, krlkltynoma ir kitiems pulvažlnSjlmazu. «■

i
Viršui minėtai* reikalais kreipkitės pas mane, o būsit niganėdlnti

231 Bedford Ave, ° y 18 A *» 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

ori B AI i
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Aš vyras, kaip pipiras, 
gero tėvo vaikas, 
Aš degtinės neragavęs, 
negaliu būt sveikas.
Aš nuvykęs į miestuką
Ir paėmęs buteliuką
Traukiu jį sau vienas

Ir ištraukęs iki dugno 
Pabučiavęs į jo dugną 
Dainuoju jau dainas.

Man tuoj linksma, smagu 
daros, 

Einu vartaa miesto tvoras
Nieko nebijau.

Jei kas priešintis man ima, 
Aš tuoj griūnu į purvyną, 

Nieko nematau.
Purvyne man minkšta da

ros, 
Tarsi maudyklėj vasaros

Ir guliu ramiai.
Bet policija tuoj randa, 
Ir paėmę užu sprando
Nuveda tenai...

Kur saulutės nesimato,
Kur nuo šalčio drugys 

krato
Tada negerai...

Man girtumas tuoj išeina
Ir protas tuojaus ateina...
Bet tuomet šlėktai...

Ir taip šaldams ryto laukiu, 
O paleistas namo traukiu 
Net tykšta purvai...

Yla

Vargšė Bronelė
Vienas golfininkas, po 

kaus ir ilgoko lenktyniavimo, 
klausė Bronelės: i

— Broniut! Aš manau, kad 
lik aš vienas būsiu iš blogiau
siu golfininku šiame pasauly?

Bronelė: O ne! gerbiamasai, 
yra daug už jus blogesnių, bet 
jie suvis nelošia!.. A.J.Gulbė

sun-

Ką sunku dabar Amerikoje 
Matyti.

Tikrą, iš Lietuvos atvykusį
grinorių.”

Turkiškos Mintys
— Meilė, turbūt, ateina tik 

po vestuvių, nes tūla moteris, 
ištekėjusi už Petro, pamylo 
Joną tik po apsivedimo.

Daug 
sprogsta 
dinamito

žmogaus idėjų 
degant pypkį 

krūva.

su- 
ties

džentelmenas niekuo , JTikras 
met nepasiūlys degtinės po
niai, — jei bent tik jis turi 
visą kvortą, tai tada.

ir ponai, žinote, kad gar- 
dešimtojo amžiaus filoso- 
Rifkabilas pasakė: “Nie- 
negali būti pranašas savo 

Nu, kad negalima,

Gerbiamosios ir gerbiamieji, 
ponios ir ponai, piliečiai ir pi
lietės ir visi kiti piliečiai! Ot 
šiandien mes valgom ir aš ge
riu šią taurę už pietų sveikatą.

Mes dabar esame jau kultū
ringa tauta, o kultūra negali 
apsieiti be iškilmingų pietų, be 
vakarienių ir todėl gerbiamo
sios ir gerbiamieji aš geriu šią 
taurę už kultūringus pietus ir 
kultūringas vakarienes. Prieš 
karą kas mes buvome — tik žiū 
Tėjome kaip valgė pietus ir va
karienes mūsų engėjai, o da
bar mes atidarėme šią šokių sa 
lę ir todėl mes pagerbdami tą 
iškilmingą dieną surengėme 
tuos iškilmingus pietus ir aš 
geriu šią taurę. Gal jūs, po
nios 
sus 
fas 
kas
tėvynėj.
tai ir nereikia ir todėl aš ge
riu šią taurę. Pranašu būti 
menka nauda, gali dar badu pa 
stipti, bet, ot, ponu būti sa
vo tėvynėj, tai neblogas daly
kas ir todėl aš geriu šią taurę.

Mes dabar esame jau ponai 
savo tėvynėj ir todėl iškilmin
gai vis valgome ir todėl aš ge
riu šią taurę už visų mūsų po
nų sveikatą ir sveikatėlę. Aš 
gerbiamosioms ir gerbiamie- 
sėms turiu pranešti linksmą 
naujieną, kad rytoj bus iškil
mingi pietūs, matote, mūsų vai 
stininkas parvažiavo iš kuror
to ir todėl tą reikšmingą įvy
kį mūsų gyvenime yra numa
tyta pagerbti iškilmingais pie
tumis ir todėl aš geriu šią tau
rę. Ir dar aš tamstoms pasa
kysiu, kad rytoj bus taipgi iš
kilminga vakarienė tai intenci
jai, kad mūsų ligoninės katė at 
sivedė kačiukus ir todėl aš ge
riu šią taurę už jų sveikatą ir

•' » • - . i r f ♦ ■ •

Jo mintis buvo dvigubai stora
Teisėjas: Už tokius negra

žius žodžius teisme, aš tau už
dedu $10 pabaudos už įžeidi
mą teismo!

Grubas Kaltininkas: Teisė
jau! šitie $10 dar neišreiškia 
mano paniekos jūsų prakeik
tam teismui, štai $20.

— Kas tai yra pesimistas?
— Optimisto pati.

LAIMINGOS KNYGOS
1)
2)
3)
4)

«)
«)

$5.00
$5.00
$1.50
$1.50

Juoda Knyga, pusi. 200 $2.00
Sekretai Moninimo, pi. 168 $2.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 240. $1.75 
Lyties Mokslas, 400 
Naujas Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
Burtiškos Kazyros
Paslaptys Magijos bei Spiri

tizmo $1.25
Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 

burtiškų knygų mokslu paliko turtin
gi, todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingų knygų

L. š. KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill, 
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H.lt

ir

I

šaukiu: “Valio, nepriklausomy
bė! Valio!” ir dar išgeriu vie
ną taurę. Pan. Balsas.”

PIRK “VIENYBĖS” ŠERŲ 
VIENAS ŠĖRAS 

DEšIMS 
DOLARIŲ.

JAU

Užrašykite “Vienybę
Savo Giminėms ir

Pažįstamiems •
Lietuvoje

A. L. C E AS AR, M D
Gydo Akių, Ausies, Nosies 

Gerkles Ligas
109 E. 87th Street 

(tarpe Park ir Lcxinggton Avės.) 
New York, N. Y.

Vai.: .10 iki 12 ryte.
,6 iki 8 vakaro.
ir pagal susitarimų

A. B. STANKUS 
“yienybės” Įgaliotinis,

JAU VĖL TURIME!
Komediją 

“LAPKUS”
— Kaina 30c. —

VIENYBĖ
Grand St., B’klyn, N. Y.193

H2S&&D
Tiegus-trumpa* kelia* per Rotter

dam’ų, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitų 
Neprilygstami patogumai 

Mes pagelbstimo gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 (State (Street Now Tork_.

PRIPA
ŽINO!

visi, kad Naujokų padaryti Ciga
rai yra goriausi Amerikoje! Taip 
pat visuomene gėriai, kųd garsi
nant laikraštyje remia lietuviškų 
literatūrų; tai yra puikus daly
kas; už‘ tai vietoje kas-žin kieno 
cigarus rūkyt, kurio nieko gero 
nedaro, o gal dar lietuvių tautos 
priešus šelpti, tad labai išmintin
gai darysit, kad visada remsit lie
tuviškų pramonę, ir brolių lietu
vių Jono ir Petro Naujokų išdirb
tus cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti J 
malonūs rūkyt, lengvi, gražiai de
ga ir dūmas puikiai kvepia, net 
moteris ir merginos myli ir pat
sai džiaugsies, kad rūkai gerų Ci
garų!
Viengenčiai vietoje žydborniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau
racijose, Storuose, pas barberius, 
kliubuose ir draugysčių salėse, 
ant piknikų ir pas biznierius, po 
vardu rankomis padarytų

Jono-John’s Cigarą 
arba brolio Petro,-Naujokų arba 
Vytauto. Tčmyk vardų ir paveik
slų ant bakso. Per pačtų išsiųn- 
čiam Cigarus visur po Amerikų į 
kitus miestus lietuviškiems biznie
riams, ant pareikalavimo.

Tėmykl mes perkranstėme sa 
vo dirbtuvę Cigarų į didesnę vie
tų, priešais Bubile Library. Ra
šant adresuot:
NAUJOKŲ CIGAR DlRBTUVfi

267 DIVISION AVĖ. 
Brooklyn, N. Y. v

Natijokų Cigarai labai geri, 
verta paremt teisingų pramonę. 
Agentai gali užsidirbti ekstra pi
nigų, liuosam laike ir vakarai*.

. , ■ 1 . f
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KATALOGAS
—o--

APYSAKOS
PAŽVELGUS ATGAL. Aprašymas

kaip žmogus, gyvendamas 2,000 mo
tais prisimena kaip mes gyvenome 
ir palygina savo tikrai rojiškų gyve
nimų su dabarrtiniu mūsų___ $1.25

KUDIRKOS RAŠTAI, šeši "tomai, 
kurie po kelių metų bu* verti dau
giau nogu____ _________ _ $10.00

VILKŲ LIZDAS. Istoriška apy
sakaitė iš kryžiokijos laikų, kaip «■ 
lietuviai šimtus kryžiokų prigirdė

35c
SEPTYNIOS KOMEDIJOS - Šio

je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiausios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias Žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bot ir gkaityto- 
jams įdomi. Kaina__________75c

Vienybes
Knygyne

Keletas Praktiško Mokslo Knygų
Aritmetika. Kiekvienam reikia mo 

keti rokuoti, ypatingai kurie mano 
ar yra kokiame biznyje, čia ir turi
me labai gerą, ir patogią knygą 
savamoksliams ir suaugusiems. Kal
ba aiški ir yra daug pavyzdžių la
vinimuisi. Kaina____ _______ 50 c

Aritmetikos Uždavinynas. Čia tel
pa vien tik “zadočiai” kaip kiti 
lietuviai sako. Tai yra gera prakti
ka mokinantiems rokuoti. Spausdin
tas Lietuvoje ___________ _ 75c

Mokinklmės Rašyti. Labai geras 
Vadovėlis korespondentams, prade
dantiems rašyti. Parodoma kas yra 
visi ženklai ir kur juos dėti. Yra 
pora formų laiškų._________ 80c

žodynėlis Kišeninis. Angliškai-lie- 
tuviškas ir lietuviškai-angliškas, grei 
tam suradimui žodžių. Su apdarėliais

11.00

Naujų Gaidų 13 Lietuvos
Aguonėlės. Juozo Gruodžio kom

pozicija, apie kurių Babravičius sa
ko: “O-o tai augštas ir puikus da
lykas.’’ Jis jų dainuoja savo kon
certuose visados ir publika jų pa
mylėjo. Kaina _____________  75c

Rugiagėlės. Kita Juozo Gruodžio 
kompozicija“ Vien tik mėlyna a- 
kysel’’ Kaina ________ 60c

Rūta. Juozo Gruodžio kompozicija 
50c.

Ko čia taip ilgu. Puiki daina del 
solo J. Gruodžio kompozicija 50c

Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogų Kairė  j PaMšj

VIENYBE
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

Didyjį Katalogų Priaiunčiam Dykai
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SPALIO (OCT.) 8 D., 1925

V er salės, Sausio 18 — 11 ir sė
lio 28, 1919 m.

Paryžiaus, Balandžio 9 — 
Gruodžio 18, 1920 m. siją; šangajaus Sutartis tar

pe Kynijos ir Japonijos.
Padaryti santaikos išlygas 

su Vokietija, nubausti kaltinin
kus pradėjusius Pasaulinį Ka
rą, sutverti Tautu Sąjungą ir 
apsergėti Franciją ateityje 
nuo Vokietijos neteisėtų puoli
mų. Garsų “saugumo paktą’’ 
užtvirtino Anglija Liepos 31, 
bet Amerika jo nepriėmė — 
todėl jis neįsikūnijo.

Įsteigta Tautų Sąjunga su 
Pildomuoju Komitetu ir Įsta- 
tymdavybos Seimeliu, drauge 
nuskirta įvairūs komitetai ty
rinėti ir pranešinėti įvairūs 
tarptautiniai ginčai.

Brusselio, Rugsėjo 24 — 
Gruodžio 15, 1920 m.

Kannes, Sausio (i—12, 1922

Dvi finansinės konferencijos.

Visuotina konferencija, ku
rioje susidūrė priešingi tikslai. 
Ji užsibaigė staigu su prasi- 
šalinimu Francijos premiero, 

Į potam kaip jis jau buvo ap- 
į svarstęs su Anglijos premjeru 
! Anglijos-Francijos saugumo 
paktą, kuris, tačiau, likosi nė

Pirmoji pasiūlė sudaryti ir per

V I E N Y B E
mių išpildymo sutarties pada
rytos Sevrese. Pirmutinę su
tartį, padarytą su Turkija, ši 
pastaroji nuodugniai perkeitė.

Paryžiaus-Berlino, Sausio 22 
— Balandžio 9, 1924

Tai buvo pranešimai ameri- \ 
kono Dawes ir anglo McKenna 
komisijų, sudarytų apsprendi-, 
mui Vokietijos turtų ir jos iš-, 
sigalėjimo atlyginti karo nuo
stolius. Dawes pranešimas nu-, 
statė nuomonę, kad reikia gau
ti iš Vokietijos kasmet po 2,- 
500,000,000 aukso markių atly-, 
ginimo; McKenna nustatė Vo
kietijos valdomų užsieniuose 
turtų vertėje 7,000,000,000 auk 
so markių.

Nupiginta Kaina

Siūlomo puikią progą atlanky
ti Tėvynę nupiginta 3-eia kle- 
sa. Mūsų keleiviai iš Ham
burgo traukiniais nuvežami į 
vietą su gera priežiūra, 
lorniaeijų klausk vietinio
Del grįžimo leidimu ir kitu in- 
‘.įgento arba ‘ ‘ 1

$203
IŠ NEW YORKO Į

KAUNĄ ir ATGAL 

(Pridedant Rev. Taksą)

i Tautų Sąjungą operuoti tarp
tautinį kreditą; antroji priėmė

! Vokietijos pasiūlymą atsimo
kėti karo nuostolius daiktais.

W ashingtono, Lapkr. 19, 1921
— Vasario 11, 1922

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line

Jungtinių Valstybių Prezi
dentas sušaukė nusiginkluotės 
konferenciją. Pasisekė sudary
ti sekančias sutartis: Penkių- 
Valstybių Sutartis, — kurią 
priėmė ir pasirašė Amerika, 
Anglija, Francija, Italija ir 
Japonija — panaikinti lenk
tynes statyme didžiųjų laivų; 
tos pačios valstybės padarė su
tartį apie narūnų ir nuodingų
jų dujų naudojimą karuose; 
Devynių-Valstybių Sutartys — 
pirmiausia, palaikyti Kynijos 
pilnumą, su lygiomis progomis 
visiems (“atvirų durių”), — 
ir antra, padėti Kynijai susi
tvarkyti muitų pajamas, taip
gi nuskirti peržiūrėjimo komi-

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas

iš New Yorko Tiesiog Į Klaipėdą

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
EKSKURSIJA LAI VU “LITUANIA” ‘

13-tą Spalio, 1925 
Pirmą Kartą Istorijoj

Rcguliaris pasažierinis laivas vežė ekskursiją stačiai 
į Tėvynę-Lietuvą

IS NEW YORKū I KLAIPEDA
Nereikės perąūst, nereikės bagažą vilkti iš vietos i vietą, iš laivo 
j laivą, iš traukinio Į traukini — tiesiai iš porto į portą — tai tik
ra geradėjysto šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisakykit 
vietas ir prisidėkit prie būrio ekskursantą, nes kita proga važiuoti 
stačiai į Klaipėdą greit nepasitaikys.

Kompanijos ištyręs palydovas, Jūsų tautietis Juozas Smitras, va
žiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.

Išplaukimai iš New Yorko:
EKSK. LAIV. “LITUANIA” 13 SPALIO

tiesiog Į Klaipėdą
LAIVAS “ESTONIA’’ 3 LAPKRIČIO

KAINOS LAIVAKORČIŲ:
3-čia klesa į Klaipėdą —--------------------------------------- 8107.00
3-čia klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, suččdysi $44.50, $181.00
2-trą klesa į Klaipėdą — — —----------- ------------------$132.50
2-tra klesa Į Klaipėdą, perkant abi pusi, suččdysi $27.50, $247.50 

“Head-Tax ir “Revenue-Tax” atskirtum.

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar į
BALTIC AMERICA LINE f

9 Broadway, New York

DIT. ZSUXTSS
Specialistas

Pasekmingai Gydau Ypatingas 
VYRŲ, MOTERŲ LIGAS

GREITOS PASEKMĖS
Į Nervų, Odos, Kraujo Ligose, Išbėrimuose, Atvirose žaiz- ; 

dose, Bendrame Nervų Silpnume, Inkstų ir šlapinimosi ne- !
I

; galėję, Raumatizme ir Visose Vidurių Ligose.

I KAINOS MANO PRIEINAMOS
ir viskas yra po mano asmeniška priežiūra $

X Spinduliai ir Wassermano tyrimas ir Ko
miškas Išnagrinėjimas kraujo. — Suteikiame 
tikrą atspėjimą ir gydymą. —

PATARIMAS IR KOVITIMAS
DYKAI

p r. zins
! 110 E. 16 th St., New York City

Tarpe 4ih A v. ir Irving Place
I
I

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Ncdėlioms: 9 iki 4 po pietą

----

vienos pusės neužtvirtintas.

Genujos, Balandžio 10 — 
Gegužės 19, 1922

Augščiausioji Taryba, parei
kalavus Italijai, sušaukė visuo
tiną konferenciją apsvarstyti 
ekonominius reikalus. Joje bu
vo sudaryta aštuonių mėnesių 
paliaubos su Rusija ir tarpe 
Rusų bei Vokiečių sudaryta ir 
pasirašyta prekybos sutartis 
Rapalloje, penkiolika mylių 
nuo Genujos.

Haagos, Birželio 15 — 
Liepos 10, 1922

Visuotinoji konferencija stu 
dijavimui ekonominių sąlygų, 
ypatingai Rusijos, vienok pa
krikusi del įtarimų, kad Rusi
ja šią konferenciją panaudojo 
caipo priedangą Sovietų propa 
gandai.

Lausannos, Lapkričio 20, 1922
— Liepos 24, 1923

Visuotinoji Konferencija iš
gelbėti Graikiją, kaipo Sąjun- 
giečių įgaliotinę, nuo pasek-

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas). 
OFISĄ VALANDAS:

Nuo 9 iki 11
Nuo 2 iki 4 
Nuo 7 iki 8

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

A.
P.
P.

M.
M. 
M. 
M.

j Tikra Lietuviška Buona •
kurią kepa

i „Garsas” Keptuvė i
(Seniausia įstaiga)

| Kepa duoną iš ruginių miltų. • 
t Taipgi kepame keiksus, vestu- | 
| vėms ir kitiems pokiliams. Vi- { 
| suomot kreipkitės su užsakymais i 
J prie “Garsas” Keptuvė. Siunčia-! 
i ne duoną ir į kitus miestus.

I W. MASIULEVICH
A. SHRUPSKIS j 

J (Savininkai) i
♦ | 
| 209 Bedford Ave., 1

Brooklyn, N. Y. Tel. G’p’t. 2876*

1. Ramatiško gėlimo.
2. Nerviško galvos skausmo.
3. Neuralgijos skausmo.
4. Mėšlungiško traukimo.
5. Kietsprando.
6. Skausmo šonų, krūtinės ir pečių
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsisaugojimo nuo uodu.
9. Skaudančių muskulų.

10. Apsisaugojimui nuo užnuodiji- 
mo, nuo silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.

Prekė — 35c., 65c. ir $1.25
Del patarimo arba knygutės, 

rašykite j:
ALBERT G. 

GROBLEWSKI & CO.,
Dept. 15, Plymouth, Pa.

Genevos, Rugsėjo 1 — 
Spalio 2, 1924

Tautų Sąjungos 5-asis Sei
melis su įvairum programų. 
Vyriausi išdava buvo sudary
mas Anglų-Francų saugumo 
pakto, kurį sutarė Anglijos ir 
Francijos socialistai premierai 
— nors tas paktas vienok liko 
neužtvirtintas; taipgi garsus 
Protokolas, tikslu — praša
linti karus, o kilusius ginčus 
duoti trečiųjų teismui. Vėliaus 
Anglija šį Protokolą atmetė.

Genevos, Lapkričio 3 — 
Gruodžio 16, 1924 ir Sausio 

16 — Vasario 7, 1925

Visuotinoji konferencija tiks 
lu sutremti tarptautinę preky
bą opiumu. Dėlto, kad labiau 
šiai opiumą gaminą ir juomi 
prekiauja valstybės nenorėjo 
veikiai opiumo gamybą sustab
dyti, Amerikos delegatai iš kori 
ferencijos atsitraukė, paskui 
juos pasekė ir Kynijos delega
tai; užsibaigė su, maža nauda.

Paryžiaus, Gruodžio 27, 192h

Ambasadorių Taryba, kur 
perėmė nuo AugŠčiausios Tarj 
bos Paryžiaus Santaikos Su
tarties vykdymą, sušaukė ypa 

. tingą posėdį; čia. nustatyta dč- 
į stis, kad Vokietija neganėtina 
i pildo nusiginkluotės straips 
nius nustatytus Sutartyje, del 
to negalima Sąjūngiečiam: 
laipsniškai atsitraukti iš Ko 
liognos ligi Sausio 10, 1925 
kaip buvo sutarta.

MUZIKANTŲ DOMEI!

Lietuviškiems muzikantams 
pasiūlome pirkti naują Albu
mą Lietuviškų Šokių, išleistą 
Seirijų Juozo, sutaisyto V. Nic 
kaus. Turime keturių rūšių: 
del Piano ($1.50), del Smui- 
kos (75c.), del Klarneto (75c.), 
ir del Korneto (75c.)

Šiame albume telpa sekanti 
šokiai: —

Gimnazistų Maršas,
Klaipėdos Valcas,
Seirijų Maršas, 
Maryte.
Seirijų Bernelis,
Skaistutė,
Seirijų Mergelė,
Smarkusis Dzūkas,
Noriu Miego,
Gedimino Maršas,
Suktinis,
Palangos Valcas,
Klumpakojis,
Kregždutė,
Bevardė,
šia ui iii Valcas,
Lakštutė,
Juzytė,
Gyvenimo Vaizdai.
Tėvai,” kurie leidžia Aąjkus 

mokintis' ant piano a'i*'stninkos 
turėtų papirkti šitą albumą lie 
tuviškos muzikos.

Pinigus su pažymėjimu ko
kiam instrumentui norite pa
siųskite: —

“VIENY B Ė”
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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PIRKITE 
“VIENYBĖS” 

ŠERĄ!

MILK

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBĖS” bei ki
tų tautiSkų laikraščių Cliicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’’ ar 
užmokėti prenumeratą bei pirk
ti Šerą, kreipkitės šiuo antrašu:

3423 W. 61st STREET
Chicago, UI.

Phone — Republic 8927

dykai

/ II
i i <

Naudingi Alummo Indai 
Virtuvei už Leibelius dykai

šios rūšies pienas priduoda bile valgiui kur reik cukraus ir pieno 
riebesni skoni, AlmieškUc čvertj puodelio hile rūšies su trimis 
čvertimis puodelio vandens’ir gausite tikrą pieną, šios rūšys pa
gelbės jums išrišti klausimus virimo. Su tuo pienu jūs pasiga
minsite daug kasdienių valgių skaniai ir ekonomiškai.

Jūs gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuje matot paveikslus virtuvės alumirio indų, vartojamų namuose, ku
rines galite gauti už leibelius. Laikas nuo laiko gaspadinės pildosi savo 
rinkinį iš jų. Indus galite gauti tik mūsų premijų krautuvėse. Paštu 
nesiunčiame. Pradekite šiandien taupyti leibelius ir neškite į arčiausią 
krautuvę.

MUSŲ BROOKLYNO PREMIJ4 KRAUTUVĖS RANDASI 
570 Atlantic Avenue, netoli 4th Avenue

2 Sumner Avenue, netoli Broadway
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

61 East 125th Street 
near Madison Avenue 
BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
netoli 150th Street

r -'W

Pradėkite tuoj taupyti leibelius del dovanų kalėdoms

NEW YORK CITY, N. Y.
41 Hudson Street 
near Duane Street 
426 West 42nd Street 
near Ninth Avenue .. ....

Tel. 595 Greenpoint.

Daktaras 
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

r———
Tel. 4438 Groenpoint.

I Dr. John Waluli ! • >
Valandos: «

nuo 8 iki 10 iš ryto 
; nuo 1 iki 8 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare I *
! . Nedeliomis pagal susitarimą

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

Apsaugok Sveikatą

PUSLA8 
UŽDEGI

MAS

SANYKITg
Profilaktas vyrams, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelo 35e.
(Tarba (4’s) $1. I

Visose aptlekose ar '
San-Y-Klt Dept. A. 

93 Beekman Bt.
New York 

Prašyk aprašymų

Garsinkites “Vienybėje
g susivienijimas Liet. Amerikoje
3 DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUDO8 I* PAŽALPO8 

ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU
RIOS TURTAS ARTI $1,000,000.00

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15
Nuo svslorganlzavlmo iki šiam laikui Išmokėta $375,122.80

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai

Lithuanian Alliance of America 
807 W. 30th Street, New York, N. Y.

HLA. kuopos randasi visuose didosninose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amšiaus. Viri na
riai gauna laikraštj „Tėvynę” dovanai Ir taipgi 
gauna 8LA. išleistas knygas ui pua? kainos.

Pomirtiniai skyriai — |1*O, 300, SCO ir 1OOO
Pašalpos Skyriai —

58.00, 9.00 ir 12.00 | savaitę.

Baltu. 
I <r*- 
plačią 
COLD

Kas yražmogans amžinas prlalasl — 
Jis netik sunkiausias ligas (vare, bet fct 
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja *o 
Ameriką pagarsėjusiu URBAN’a
POWDERS (Miltelius ano Balčio), jeki< žalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksų apriglnkluok 
nuo savo nuožmau prležol

URBO LAX TABB (25 centai ui skry
nutę) yra kai kanuolė priel kitf amžinę žmo- 

f gaus priešą — vidurių ažkistėjlmą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir saukiu ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatifikų, Homeopatižkų ir kdtskių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone Groeapoint 1411
i
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W W"lh W • 'V • TZ JJuozo Babravičiaus Koncertas
Bus Nedelioje, Spalio=October 11 d., 1925 m Pradžia 8 vai. vakare

ACADEMY OF MUSIC SVETAINĖJE, Brooklyn, N.Y
*

PIANU SKAMBINS LEO BERDICHEFSKY Tikietų Kainos: $2.20, $1.65 ir $1.10 PARSIDUODA “VIENYBĖJE”
6 N B SPALIO (OCT.) 8 D., 1925

yr i ton Evening Transcript”, kur “Vienybėje

Brooklyno ir Apylinkes Žinios
“Vienybės” Adresas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas: 2427 Greenpotnt

REGISTRUOKITĖS! skirtu laiku, nes vėliau nebus 
priimami. Kom.

Šiomis dienomis eina bal
suotojų registracija. Kasdien 
registruoja nuo 5 vai. po pie
tų iki 10:30 vakare, o šeštadie
nį nuo 7 vai. iš ryto iki 10.30 
vai. vakare, šeštadieny bus 
jau paskutinė registracijų die
na. Todėl kurie piliečiai šio
mis dienomis neužsiregistruos, 
negalės Lapkričio 3 d. rinki
muose balsuoti. Nepraleiskit!

“VIENYBĖ” DIDŽIAJAM 
KONCERTUI JAU PASI
ŽADĖJO OPERETĖS 
CHORAS

Seeking Talent Here”, “Bob- 
rovitch Sings 
Songs” ir tt. 
čiai didelėmis 
garsina paties

koncertų kronika peržvelgia 
visus koncertus, bet p. Babra
vičiui skiria didžiausią vietą. 
Berods laikraštis apgailauja, 
kad buvę dainuota jam “neži
nomoje Europos kalboje” ir 
dainų turinis anglų kalbon bu
vęs neišverstas, bet jis sako 
sprendžiąs pagal balso muzi- 
kališkumo, ir dėlto štai ką sa- 
ko:

jų paliko jau vi- $31,000. Cash $8,000. Storas ne 
turi lysto, labai geroj biznio 
vietoj.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(Vi. šabūnas, vedėjas)

193 Grand SI., Brooklyn, N. Y.

sai mažai; šiomis dienomis jau 
ir jų nebeliks.

KOMUNISTĖLIAI PRIEŠ 
BABRAVIČIŲ LABAI 
ĮSIŠOKĘ ,

Kaip buvo p. Meno Mylėtojo 
“Vienybėje” rašyta apie Mas- 
petho komunistėlių paskelb
tąjį per “Laisvę” boikotą mū

Paieškau brolio Jurgio Mitro, gyve
no Waterburyje, paskiau dirbo sida
brinėse mainose. Papilio parapijos, Bir 
žų apskr., Simoličkių kaimo. Turiu 
daug svarbių reikalų, meldžiu atsi-

i kas žinote meldžiu pranešti, už

PIANAI IR PLAYERIA1

!>aJONĄ52.MBROZAIT1S*>
Naujausios mados su pirmos rūšies ak
cijoms ir metalinėms dūdelėms, ku
rios niekad nepasigadina. Turim ir 
,'intrarankių ir labai pigių. Taipgi Re
kordų gramofonams ir iš Lietuvos ir 
rolu playeriams. Reikalaukit katalogo 
veltui.

JAUNUOLIAMS

SLA. 83-čios kp. mokykla 
prasidės šeštadieny, Spalio- 
Oct. 10 d. Užsiregistruoti rei
kia penktadieny, 9 d. Spalio, 
“Vienybėje”, 193 Grand St., 
pas Pr. Bajorą, ir pas Paužą, 
131 Grand St. Norintieji šią 
mokyklą lankyti jaunuoliai 
kviečiami užsiregistruoti pa-

Didelis Didelis

Balius
Rengia

LIET. GIMNASTŲ KLIU B AS 
Ine.

Subalos Vakare

Klitiho kambariai—168 Marcy

SPECIALISTAS

Spalio^. 10,1925
LABOR LYCEUM

I) 19 Wil lough by Av., Brooklyn, N. Y. 
Muzika James Passella

Durys atdaros nuo 6:30 vai. vak.

ĮŽANGA — 50c. VISIEM

Lietuvių Operetėst Choras 
jau pasižadėjo į programą 
“Vienybės” Didžiajam Koncer
tui, būsimam Lapkričio 22 d. 
Miller’s Grand Assembly Hall.

OPEROS ARTISTAS J.
BABRAVIČIUS SUGRĮŽO 
SU TRIUMFU IŠ BOSTONO

Gerb. mūsų artistas Babra
vičius šį antradienį sugrįžo iš 
Bostono su dideliu triumfu. 
Jisai parsivežė iškarpas iš vi
sų tenykščių anglų laikraščių, 
kuriuose žymus meno kritikai 
parašė puikias recenzijas apie 
buvusį p. Babravičiaus koncer
tą Spalio 4 d. Bostono Sim- 
phony Salėje. Visi kritikai pri
pažino p. Babravičių, kaipo 
naujai užtekančią operos žvaig 
ždę Amerikoje; dėlto jau e-, 
santi susidariusi amerikonų ir 
lietuvių grupė, kuri p. Babra
vičių norinti kuoveikiausiai vi
sai parsikviesti į Bostoną, kad 
jis tenai pradėtų savo karjerą 
amerikonų operos ir simfoni
jos koncerto scenoje.

šitie kritikų aprašymai tapo 
perspausdinti ir kitų miestų 
anglų laikraščiuose, kurie vis 
deda skambius antgalvius: 
“Lithuanian Pleases Audien
ce”, “Bobrovitch Gives Fine 
Recital”, “Lithuanian Tenor

Surgeon Dantistą* SPECIALISTAI

DR. J. HOROWITZ, Dentist

Tragic, Tender 
Tie visi antraš- 
raidėmis ne tik 
p. Babravičiaus

talentą, bet sykiu teikia gar
bės ir lietuvių tautai, iš kurios 
toks svarbus talentas pradeda 
ir tarpe kultūringų amerikonų 
publikos iškilti.

Bostono “Heraldas”, įdėjęs 
visą koncerto programą, tari 
ko kito sako:

“Beveik nežinotai ir be rėk- 
lamingų sparnų, tik trumpai 
pažymėtas “Buvęs Maskvos O- 
peros artistas”, Lietuvių teno
ras, Juozas Babravičius, veik 
nepažįstamas mūsų šaliai, į- 
žengė vakar į Symphony Hall 
ir pasirodė esąs nemažų talen
tų artistas, o kas dar labiau — 
įdomi muzikalė asmenybė”.

Bostono “Globe” ilgu straip 
sniu aprašo koncertą ir apgai
lauja, kad amerikonų publi
ka ligšiolei tokio žymaus ar
tisto nežinojo. Toliaus sako:

“Jo tenoras turi visas didin
gumo ypatybes. Jo balsas yra 
vienas iš tyriausių, jo skambu
mas aštriai išgaląstas. Del ši
tų ypatybių jis bus visuomet 
malonus mūsų koncertų are
nai. Malonumas skambesio, 
platumas tono, lankstumas ir 
liriškumas balso pilnu pločiu 
pasireiškė. Nieko nebuvo, ko 
būtų audiencija nepamylusi, 
nieko kas nebūtų atidengę jo 
tenoro galybės. Mes tikimės, 
kad p. Babravičius čionai su- 
grįžš ii’ sutiks dar malonesnį 
priėmimą, 
talento”.

Ir taip 
laikraščių 
pagarbos 
čiui.

Pastebėtina recenzija tilpo 
augšto tono laikraštyje “Bos-

kokis yra vertas jo

toliaus, ir tt. visų 
kritikai randa tik 

žodžius p. Babravi-

124 Union Av. kamp. Grand St 
(Virinjo mėsinyftioi)

Dantys traukiami vartojant Novocain anestetikų atsargiai Ir pri
tyrusiai. Viepki aptrankimai — šaknų ir piviršio darbai. — 22 karato 
aukso — Imame paveikslus su X-Ray. ,

(Nepaklyskite po kitu numeriu)

Susikalbam Lietuviškai EGZAMTNACI.IA DYKAI!

“Tokiu būdu apie p. Babra
vičiaus dainas mes sprendžia
me ne kaipo apie dainas, bet 
grynai apie muziką. Jų tarpe 
buvo keletas tikrų perlų, pilnų 
liriško ir dramatinio įkvėpi
mo.... Reikia pasakyti, kad p. 
Babravičiaus balsas turi gro
žybę, puikų išlavinimą, augštą 
laipsnį muzikalės inteligenci
jos ir malonų skonį. Auksinis 
augštas falsetto, kurio jis daž
nai, bet diskretiškai pasigau
na, stato jį antruoju greta mū
sų stambaus John McCor- 
mick’o bei visuomet teikia jau
smą švelnumo jo dainų.”

Šitos trumputės ištraukos 
skaisčiai vaizduoja amerikonų 
meno kritikų nuomonę apie 
mūsų artistą gerb. J. Babra
vičių. Gaila, kad mūsų spauda 
nėra toki didelė, kad mes galė
tume pilniau supažindinti mū
sų skaitytojus su tuo, ką Ame
rikos kritikai surado talente 
mūsų gerb. Babravičiaus.

Ponas Babravičius atsivežė 
aukso raktą, kuris yra Bos
tono miesto raktas del “Fre- 
dom to the City”, įteiktą Bos
tono mieste burmistro kaipo 
garbės ženklą. Laikraščių ap 
rašymai ir šis aukso raktas 
bus p. Babravičiui ne tik ma
loni atmintis, bet ir svarbus 
liudijimas amerikonų pripa- 
žinties jo dideliam talentui. ,

Dabar p. Babravičius su kil
niam ūpu ir nauja energija, 
ėmėsi baigti savo dainų-dainu- 
žių programą, kurį pateiks 
Brooklyno-New Yorko apylin
kei savo didžiuliame koncerte 
Spalio 11 d. nuo 8:15 vai. va
kare, Brooklyn Academy of 
Music. Bilietai po visą apylin
kę yra baigiami išpirkti. Ir

- šaukt 
sų gerb. operos artistas Bab- bu,MU tl(‘kinbra- Amilė Mitriūtė
ravičiaus koncertui, dabar gir
dėtis, kad jie pirštus kandąsi, 
kam taip kvailai išsišokta. Te
ko kalbėtis su keletu Lyros 
Choro (komunistėlių) narių; 
jie visi pareiškė nepasitenkini
mą savo korespondentu ir duo 
šią jam pylos savo susirinki
me, kam jis choro vardu tokią 
kvailybę “Laisvėn” parašė.

Tačiaus čigono bažijimams 
nevisuomet galima tikėti.

Neviernas Tanias.

(Usevičienė) 1180 Clinton Av., Ro
chester, N. Y.

Paieškau brolio Ignoto Juozupaičio, 
gyveno Brooklyn, N. Y. ir pus-brolio 
Jono Puciaus. Turiu labai 
reikalų. Malonėkite atsišaukti jei kas 
žinoto malonėkite pranešti už ką bū
siu didžiai dėkingas. J. Juozupaitis, 
766 Av. D. Rochester, N. Y. (121

svarbių

JONAS AMBROZAITIS 
560 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone Stagg 6262

LIETUVIAI ARTISTAI
SV ET IMT A UČIŲ VAIŠĖSE

Praeitą šeštadienį Metropo
litan House Studio įvyko taip 
vadinamas “Bohemian Night” 
New Yorko -žymesnių artistų 
vakarėlis, kuriame dalyvavo ir 
keletas vietos lietuvių artistų: 
J. Valentis, A. Lapė, K. B. 
Kriaučiūnas ir A. Kriaučių- 
naitė. Tarpe kitko vakarėly 
išpildyta ir tam tikras vodevi
lio programas. Geriausiai pa
sižymėjo šokikė Kaisha Con
stance. • '

LIETUVAITĖS RUOŠIAMA 
OPERA

Lapkr. 1 
Svetainėje, 
žymesnius 
sykiu per-

Reikalinga mergina ar moteris prie 
namų darbo. Ateikite pas 1551 Silver 
St., Bronx, N. Y. (121

Išsiraudavo ja 5 kambariai, elektra, 
apšildymas, — 2836 W. 21st St., Coney 
Island. F. Dūlis. 127

Parsiduoda laikrodžių krautuvė. Per 
daugelį metų įdirbta geroj vietoj ir 
turi gerą vardą kaulink biznio reika
lu. Parsiduoda dėlei savininko nesvei
katos. Greitu laiku turi būt parduota. 
Kreipkitės po antrašu: M. G. Witort, 
854 Bank St., Waterbury, Conn. (124

GERA PROGA
Išvažiuoju į Pietus ir parduodu ge

rai įrengtų Real Estate biznį ir Bush
wick Av. kampą su namu ir garadžiu. 
Ellsworth’s office, 1338 Bushwick Av., 
Brooklyn, N. Y. (122

f:

UŽRAŠYKIT “VIENYBĘ
SAVO GIMINĖMS IR

PAŽĮSTAMIEMS
LIETUVOJE

$15.00 ir ausityn

Balto, žalio ir Raudono likt 
aukso moteriškų laikrodėli t 
Galima gauti mūsų krautuve 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i

t

i

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKŲ 8 FOTOGRAFAS

Partiduoda bučernė ir grosernė, ge
roje vietoje, kampinis namas, biznis 
gerai įdirbtas. Jei norėtų, galėtų pu
sę pirkti. Atsišaukite į “Vienybę.” 

(123

Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adresu: —

Fotografuoju ve- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto-

IR MALI0RIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslu* 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na «entiB ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškai* 
Darbų atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkite*

114 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sts.) 

Brooklyn, N. Y.

Mums pranešama, kad dai
nininkė K. Menkeliūniūtė su
ruošia vaidinimą operos “Ca- 
ząleria Rusticana” 
d. Labor Lyceum 
Ji yra pakvietusi 
artistus ir jie visi
statys lietuvių publikai tą ope
rą. Koras, sakoma, bus iš Me
tropolitan Opera, orkestrą taip 
gi rinktinė. Dalyvaus sekanti 
artistai, kai kurie jau žinomi 
lietuvių publikai.

Santuzzos rolę vaidins pati 
Menkeliūniūtė; Lools atvai
dins Miss Kelly; Lucijos p. 
Barduccienė; Turridu loš A. 
Jannuzzi; Alfio rolę vaidins S. 
Garavelli, visos operos konduk 
torius būsiąs Uzo Barducci.

Tikietai operai gaunami 
“Vienybėje” ir pas rengėją: 35 
Sheridan A v.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha* 
zorių.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Telephone Triangle 1450

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
APDRAUDOS (INSURANCE) FIRMA

----------------oOo------ —■—
REIKALAUJANT apdraudos (insurance) nuo Ugnies, Gyvasties, Su 
žeidimo (accident), Automobilių, Stiklų, etc., žodžiu sakant, suteikiam 
visokios rūšies apdraudę (insurance) kokia tiktai randasi šioj šaly. Mū
sų kompanijos vienos iš didžiausių, prekės yra lygios su kitais, bet pa 
tarnavimas yra geresnis nelaimei atsitikus, nes pilnai nuostolius išmoka. 

PERKAM ir parduodam namus, lotus, farnias, biznius, morgiėius; sko
linau: pinigus ant morgičių, suteikiam pilną patarnavimą narnų pirkime 
ir pardavime.
NOTARY PUBLIC suteikia pilną patarnavimą visokių legalių dokumen
tų, kokius tiktai tiesos daleidžia Notarams patarnauti.
Su visokiais reikalais ypatiškai, laišku ar telefonu kreipkitės į mūsų 
firmą, už.tikrinum, kad gausit teisingą ir mandagų patarnavimą.

SCHEGAUS & GALE
BUILDERS, REAL ESTATE and INSURANCE

134 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 6805

adresu:Šiuo

Real Estate

■

■ 'W

MES

7 šeimynų, 1 storas, kampi
nis mūro namas. Netoli stoties. 
Rendų $3,588 meetam. Kaina

ŽINO M
ŽINOM VISUS
esat kviečiami pas mus 

arba šaltam Ore

STOKES
C. Brooklyn, N. T.

JONAS
173 Bridge St.,

Užtai visi

šiltam
P. YANKUS (didysis) 

ir P. PUSNĮ KAS

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savnlnkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE
Cla galite gantl tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamų kainų; taippat pasirendavotl svetainę *u6irinki" 
marui, vestuvėms hel kitokioms apeigoms

899 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

Geriausias

CHAS. WIRFEL

Sanitariškai ir Stipriai Atlieka 
Visus Pluniberio Darbus: Van
dens ar Apšildymo. Pašaukus, 

tuoj atvykstu pataisyti pagedimus

237 Knickerbocker Avenue 
kampas Starr St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 4037

115 NORTH 6th ST.
Kampas Berry Street Brooklyn, N. Y

Tel. 1727 Greenpoint

už prieinamą kainą 
7 Stagg Street

(arti Union Av.) 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6711

(I paeidami atsižvclgkite j Sj mimą,) 
260 HUMBOLDT ST.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2481 

Užlaikome lietuviams užeigos vietą 
ir turime Gražią Ruimingą Svetainę 
del įvairiu Mitingų ir Pokilių (Lie
tuvių Kriaučių Kontraktoriai už
laiko savo ofisą mūsų svetainėje) 
Visuomet reikale kreipkitės pus: —

K AS MOČIU S ir TUBA
260 Humboldt Street 

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 
----- o-----

Mes užlaikome didžiausią krautuvę ir 
naujausių madų drapanų suaugusiems, 
jaunuomenei ir vaikams. Taipgi Siuvame 
ant Užsakymų (orderių). Užlaikome dide
lį pasirinkimą vėliausios mados audeklų.

Krautuvė atdara paprastom dienom nuo 8:30 ry- 
Mūsų darbo apsiaustu to iki 9:30 vakaro. Nedėldienlais ir šiaip švento, 
kostiuneris džiaugiasi, mis dienomis nuo 7:30 ryto iki 1:30 popietų.

216 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y
TELEPHONE STAGG 4607

LIETUVIŠKA AKŪBEBKA

Marijona Tamkienfl LU 
prie palagų ant pareikalavimo 
dienų ar naktį, taipgi ir nedėl-& 
dieniai*. Darbų atlieka atsakau 
Šiai
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